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Розділ 1. Основні положення гідроенергетики 

Тема 1.1 Природний та технічний потенціал гідроенергетичних  

         ресурсів водотоків 

 

Аналіз знаходження теоретичного потенціалу водотоку розглянемо на 

прикладі ділянки ріки L12, яка обмежена близькими один до одного створами 

1-1 та 2-2, через які проходить деякий об’єм води W ( м3) за інтервал часу Т 

(с)  (рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 – До розрахунку гідроенергетичного потенціалу водотоку 

 

Потенційна енергія потоку Е12, яка втрачається на відрізку L12 , 

дорівнює: 

                           Е12 = 𝜌𝑔𝑊(∇𝑧1 − ∇𝑧2) = 𝜌𝑔𝑊𝐻12                               (1.1) 

де 𝜌 - щільність рідини, кг/м3; 𝑔 - прискорення вільного падіння, м/с2; 𝑊 - 

об’єм води, м3; 𝐻12 = ∇𝑧1 − ∇𝑧2 - питома потенційна енергія потоку рідини, 

яка називається напором та чисельно дорівнює падінню рівнів вільної 

поверхні водотоку на ділянці L12.  

Розділивши Е12 на Т,  отримуємо середню потужність 𝑁12 водотоку  

                       𝑁12 =
Е12

Т
= 𝜌𝑔

𝑊

Т
𝐻12 = 𝜌𝑔𝑄12𝐻12,                           (1.2)  

або, враховуючи, що 𝑔 = 9,81 м/с2, а 𝜌 = 1000 кг/м3, отримаємо 𝑁12 в кВт 

при 𝐻12 в м, та  𝑄12 в м3/с: 

                                𝑁12 = 9,81𝑄12𝐻12.                                             (1.3)  

Так як витрати води по всій ділянці не сталі, то для розрахунку 𝑁12 та 

Е12 використовують метод «лінійного обліку», тобто характер зміни витрат 



вздовж ділянки припускають лінійним. Це означає, що в (3) замість  𝑄12 

необхідно розрахувати середне значення 

                                 𝑄12
̅̅ ̅̅ ̅ = 0,5(𝑄1 + 𝑄2).                                      (1.4) 

Для розрахунку напорів 𝐻 необхідно мати поздовжній  профіль 

водотоку з зазначеними місцями розташування розрахункових створів та 

змінною рівнів поверхні води по довжині водотоку, тобто ∇𝑧 = ∇𝑧(𝐿), де 𝐿 – 

відстань в км від деякого початкового створу, прийнятого за нуль відліку. 

Розрахунок витрати води 𝑄 в кожному j-м створі може виконуватись на 

підставі вимірювальних та оброблених даних минулих спостережень, якщо в 

цих створах є водомірні пости. В інших випадках використовуються карти з 

ізолініями модулів середньорічного стоку 𝑚, л/(с ∙ км2)  в даному басейні 

(рис.1.2). За допомогою цих карт визначається водозбірна поверхня басейну 

для кожного j-во створу, тобто 𝐹𝑗(𝐿𝑗), км2, та відповідний йому модуль стоку 

𝑚𝑗(𝐿𝑗). В цьому випадку 𝑄𝑗, м3/с, розраховується по формулі 

                             𝑄𝑗 = 𝑚𝑗𝐹𝑗 ∙ 10−3                                           (1.5) 

За відсутності частини гідрологічних даних, для розрахунку можуть 

бути використані різні методи сучасної інженерної гідрології та 

комп’ютерних технологій. Зокрема, для визначення вертикального профілю 

ріки можуть бути використані цифрові топографічні карти, отримані шляхом 

аерокосмічного зондування земної поверхні. Сучасна супутникова технологія 

зондування характеризується на даний час дозвільною здатність 0,5 метрів, 

що цілком задовольняє потреби на етапі розроблення техніко-економічних 

обґрунтувань гідроенергетичних проектів. В Україні в даній галузі 

функціонує Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації, 

дистанційного зондування Землі і моніторингу оточуючого середовища 

«Природа» Національного космічного агентства України та Міністерства 

охорони оточуючого природного середовища. Дана технологія буде 

застосована в другому розділі роботи при проведенні розрахункових 

досліджень. 



 

Рисунок 1.2 - Схема басейну водотоку для розрахунку його потенціалу 

 

Розглянуті теоретичні положенні розробленні для розрахунку повної 

енергії водотоку. Але вони не дають відповіді на питання, яка частина цієї 

енергії може бути використана для подальшого перетворення в електричну 

енергію. Так, наприклад, великі обсяги  короткотривалих повеневих вод, 

довготривалі меженні витрати води та санітарні пропуски води проходять 

поза турбін ГЕС. Для врахування цих складових водотоку введемо в 

розрахунок, додатково до вище викладеного, витрати води заданого рівня 

забезпеченості річкового стоку ( pQ ), який являє собою імовірність 

перевищення заданої величини витрат води. Рівень забезпеченості витрат 

річкового стоку (р) визначається наступним чином: 

                                         p = 1- F(x),                                           (1.6) 

де F(x) – функція розподілу імовірності витрат води річкового стоку. 

При проведенні гідрологічних розрахунків найбільшого поширення на 

території країн СНД набув імовірнісний трипараметричний гама-розподіл 

витрат води річкового стоку у формі Крицького-Менкеля, параметри якого 

визначаються за результатами спостережень. 

Визначення витрат води річки для довільних імовірнісних значень рівня 

забезпеченості стоку виконується з використанням наступних параметрів:  iQ  - 

поточне значення витрат в процесі спостережень (вимірювання),  Q - 

середнє значення за період спостережень;  n – кількість гідрометричних 

спостережень;  ki – модульний коефіцієнт: 





n

1i
iQ

n

1
Q ,    QQk ii  .                                          (1.7) 

Застосування в розрахунках імовірнісного розподілу витрат води річки 

впродовж року надає можливості визначати повеневі витрати як такі, що 



мають забезпеченість на рівні 1%. Витрата води в межень може бути оцінена 

на рівні 95% забезпеченості.  

Напір ділянки річки може бути визначений шляхом використання детальних 

топографічних карт місцевості, або результатів аерокосмічного зондування земної 

поверхні території, що знаходяться в ДНВЦ «Природа»  та  картографічному 

ресурсі  Google Планета Земля (Map, Satellite). Користувач на сервері 

http://earth.google.com/ потрапляє на світову карту і може знайти потрібне 

йому місце, змістивши і збільшивши потрібний фрагмент, або задати пошук 

назву міста, області, країни. На даний час доступні версії карт на декількох 

мовах, включно українською. Основу даних представляють супутникові 

знімки Landsat, SPOT, Quickbird і топографічні карти. Будь-яка точка світу 

відображається з точністю до 1:25000 на основі даних, отриманих після 1999 

року. Ці знімки надані компанією EarthSat і зроблені з супутника Landsat-7, 

камерою ETM. Великі міста і багато території відображаються аж до 

масштабів порядку 1:2000, що зроблено компанією DigitalGlobe за 

допомогою супутника Quickbird-2 з використанням камери BHRC-60. 

Дозвільна точність цих знімків складає 0.68 м.  Іншими джерелами 

інформації слугують дані SPOT і аерофотозйомки.   

Побудова вертикального профілю річки ґрунтується на можливостях 

програмного забезпечення визначати автоматично рельєф місцевості в 

заданій площині. В даному випадку оператору потрібно задати лише 

параметри площини і в перетині місцевості будуть відображатися всі точки, 

згідно дозвільної здатності розпізнавання електронної карти, сукупність яких 

являє собою рельєф дослідної місцевості в заданій площині. Якщо площину 

розмістити перпендикулярно руслу навіть неширокої річки, то висота русла 

над рівнем моря визначається однозначно з похибкою дозвільної здатності 

карти (рис.1.3).  

 



 

 

Рисунок 1.3 – До визначення вертикального профілю річки за результатами 

аерокосмічного зондування земної  поверхні 

 

Визначивши таким чином параметри русла для ряду точок вздовж 

річки, можна побудувати потрібний вертикальний профіль (рис.1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 - Вертикальний профіль річки Західний Буг 

З урахуванням вище зазначеного розглянемо визначення технічного 

гідроенергетичного потенціалу водотоку річок з урахуванням імовірнісного 



розподілу витрат стоку, що дозволяє врахувати природоохоронні обмеження 

на використання води для виробництва електроенергії. 

Розподілимо вертикальний профіль річки на M ділянок з наступною 

нумерацією відносно витоку: j=1,2,3,…,M. Поточну координату протяжності 

на ділянці, довжину ділянки, перепад висот та середнє значення витрат стоку 

на ділянці позначимо відповідно  як  lj ,  Lj , Hj  та  Qj  (рис.1.5). 

 

Рисунок 1.5 -  Позначення координат вертикального профілю річки 

 

Введемо в подальший аналіз кількісні значення критеріїв екологічної 

цінності території, позначивши їх на j-ій ділянці річки як kej. Якщо на 

визначеній ділянці річки можливе будівництво малої ГЕС, то надаємо 

величині kej значення 1, а якщо будівництво неможливе – то величина kej 

дорівнює 0:  

                                   kej = 1  -  будівництво ГЕС дозволено,      (1.8) 

             kej = 0  -  будівництво ГЕС заборонено. 

Аналогічним чином будемо ураховувати і заборону будівництва ГЕС 

на ділянках річки з малим нахилом, щоб убезпечити територію від значних 

затоплень. Для цього введемо в аналіз також критерій нахилу вертикального 

профілю j-ої ділянки річки як  kHj, кількісні значення якого визначаються як: 

kHj  = 1  -  будівництво ГЕС дозволено,       (1.9) 

kHj  = 0  -  будівництво ГЕС заборонено.                            

При визначенні технічного потенціалу необхідно врахувати і втрати на 

перетворення енергії водотоку в електричну енергію, для чого використаємо 

поняття коефіцієнта корисної дії ηj. Подальший аналіз будемо виконувати за 

припущення, що значення ηj однакове для всієї протяжності річки, тобто: 

ηj = η = сonst.                           (1.10) 



Середнє значення витрат стоку на ділянці (Qj) визначимо шляхом 

інтегрування змінної величини витрат вздовж протяжності ділянки 

наступним чином: 

jk

jn

l

j j j

j l

1
Q Q' dl

L
  ,                    (1.11) 

де  ljn , ljk  - значення координати початку та кінця j-ої ділянки річки. 

Для урахування екологічних обмежень на використання витрат води 

для виробництва електроенергії використаємо функцію диференційної 

щільності імовірнісного розподілу стоку річки. Застосування імовірнісного 

розподілу надає можливості урахування витрат санітарного попуску, 

безперервної дії рибоходів та пропуску води в повеневий період наступним 

чином: 

jmax

max min

jmin

Q

' ' ' '

j j j j j j j

Q

Q Q f (Q )dQ , Q Q Q ,                (1.12) 

де
min max

,j jQ Q  – мінімальне та максимальне значення витрат води для 

виробництва електроенергії, Q’
j – витрати води за результатами строкових 

спостережень на j-ій ділянці річки; f(Q’
j)– диференційна щільність річного 

імовірнісного розподілу витрат води. 

Тепер, ґрунтуючись на вихідному теоретичному положенні визначення 

потужності водотоку та введених вище положень, можна записати 

потужність ділянки річки з урахуванням обмежень на використання стоку 

води наступним чином: 

j jkmax

j

j jnmin

Q l

' ' '

j j l j j j

jQ l

1
N gH Q dl f (Q )dQ .

L

 
 
  

    (1.13) 

Визначення технічного потенціалу гідроенергетичного ресурсу всієї 

річки, з урахуванням критеріїв екологічної цінності території кожної ділянки 

та обмежень на використання води, запишемо як суму складових впродовж 

течії: 

j jkmax

j jnmin

Q l
M

' ' '

ej Hj j j j j j

j 1 jQ l

1
E gT k k H Q dl f (Q )dQ

L

  
    

  
  

  

   (1.14) 



за       
max min

'

j j jQ Q Q  ; ejk 1 або 0 ; Hjk 1 або 0 ,      (1.15) 

  

Отримана математична модель може бути застосована для визначення 

природного потенціалу стоку за умов: ej Hj1,0; k 1; k 1; p 1,0.      

Якщо позначити технічний потенціал річки як ЕТ , а природний як ЕПР, то 

можна визначити коефіцієнт використання гідроенергетичного ресурсу річки 

для виробництва електроенергії еврk  за формулою: 

         евр т прk E E .      (1.16) 

Кількісні значення еврk  для деяких малих річок на території України 

наведені в табл.1. Визначено, що обсяг технічно досяжного потенціалу 

гідроенергетичних ресурсів для основних малих річок знаходиться у межах 3-

15% його загального природного потенціалу.  

 

Таблиця 1 - Значення коефіцієнту використання 

 гідроенергетичного ресурсу малих річок 

Річка Гідрологічна зона 

Перепад 

висоти 

вертикального 

профілю, м 

Природний 

потенціал,  

млн. 

кВт·год/рік 

kевр 

Тетерів Поліська 180 207,1 0,035 

Західний 

Буг 

Західна 
77 88,5 0,03 

Південний 

Буг 

Правобережна-

Дніпровська 
316 647,7 0,15 

Псел 
Лівобережно-

Дніпровська 
73 108,48 0,11 

Оскіл 
Сіверськодонецько-

Приазовська 
101 178,7 0,062 

Тересва Українські Карпати 321 722,9 0,1 

Стрий Українські Карпати 480 1065,42 0,055 

 

 

 



Тема 1.2 Технічні схеми гідроелектричних станцій та основне  

         енергетичне обладнання 

 

Гідроелектрична станція (ГЕС) являє собою сукупність споруд і 

устаткування, призначених для перетворення механічної енергії потоку води 

в електроенергію.  

За способом створення напору гідроелектростанції споруджуються за 

при гребельними (рис.1.6-1.7), дериваційними (рис.1.8) та гребельно-

дериваційними  схемами. Пригребельні станції, в основному, розташовують 

на рівнинних річках, що мають невеликі уклони, малі швидкості течії та явно 

виражені заплави. Напір у них створюється греблею, а будівля станцій 

розташовується в нижньому б’єфі безпосередньо біля греблі. 

В залежності від місцевих умов розрізнюють пригребельно–руслові та 

пригребельно-заплавні гідроелектростанції (рис.1.9-1.11). У пригребельно-

заплавних вода затоплює крім основного русла ще і заплаву до її корінних 

берегів. Напір коливається в межах 2,5...20 м. 

 

  
    1-гребля; 2 лінія електропередачі; 3 - будівля ГЕС 

Рисунок. 1.6 – Схема пригребельно-руслової ГЕС 



 

Рисунок 1.7 - Пригребельно-руслова ГЕС потужністю 450 кВт 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Будівля машзали дериваційної ГЕС потужністю 1000 кВт 



 

Рисунок 1.9 – Гребля пригребельно-заплавної Кременчукської ГЕС 

потужністю 700 МВт 

 

Дериваційні схеми гідроелектростанцій 

Характерною особливістю дериваційних станцій є те, що напір у них 

створюється не греблею, а конструкційно-технологічним обладнанням, що 

здійснює підведення води до станційного вузла та відведення води від нього 

водоводами (рис.1.10-1.11). Дериваційні гідроелектростанції в переважній 

більшості є високонапірними.  

Водяний потік підводиться до станції за допомогою каналів, лотків, 

штолень, тунелів або трубопроводів. Вибір типу підведення залежить від 

геодезичних та геологічних умов. Величина мінімального нахилу та втрат 

напору в дериваційних водоводах досягається за рахунок гладкості 

внутрішньої поверхні їх стінок, правильної форми поперечного перерізу та 

прямолінійності ділянок деривації. Слід завважити, що чим більший нахил, 

тим вигідніша дериваційна схема. 

Дериваційна схема станції складається із наступних споруд: 

- невисокої греблі, яка забезпечує надходження необхідної витрати води у 

водоприймач і проходження паводкових вод;  

- водоприймача (розширеної частини дериваційного каналу, що прилягає 

до греблі і подає воду з верхнього б’єфу  безпосередньо в канал (поріг 

водоприймача облаштовується захисною решіткою від сміття та льоду і 

відсічним затвором, що припиняє надходження води в канал); 



- відстійника (декілька камер з вхідними та вихідними затворами та 

промивними отворами), що призначений для осадження та подальшого 

видалення небезпечних для турбіни фракційних наносів; 

- деривації, що забезпечують підведення води від греблі до станційного 

комплексу, а також відведення спрацьованої води до русла ріки; 

- водонапірного басейну при відкритій деривації, або зрівняльного 

резервуару при закритій деривації для розподілу водних потоків, що 

подаються до турбін; 

- турбінні напірні трубопроводи; 

- будівля машзали станції з водовідвідним каналом. 

 
1 – гребля; 2 – гребінь греблі; 3 – зрівняльний резервуар; 4 – дериваційний напірний 

водовід; 5 – турбінний трубопровід; 6 – будівля ГЕС 

Рисунок 1.10 - Схема ГЕС з напірною деривацією 

 



 

 

Рисунок 1.11 – Верхнє водосховище та гребля дериваційної ГЕС  

потужністю 1000 кВт 

 

Гідроакумулювальні електростанції (ГАЕС) традиційно 

використовуються для балансування процесів виробництва та споживання 

електроенергії і є важливою складовою промислових електроенергетичних 

систем великої потужності в різних країнах світу. Конструктивна схема 

ГАЕС аналогічна дериваційній, з тою лише відмінністю, що рух води 

здійснюється як з верхнього водосховища в нижнє, так і в зворотному 

напрямку за допомогою насосів. Вода перекачується насосами з нижньої 

водойми у верхню, нагромаджуючи (акумулюючи) її там, а потім за 

необхідності спускається у нижню водойму через турбіни. Широко 

застосовуються реверсивні (оборотні) гідроагрегати, що можуть у разі зміни 

напряму обертання діяти як насоси; при цьому гідрогенератори, з'єднані з 

гідротурбінами, діють як двигуни. За мінімального споживання 

електроенергії в електросистемі ГАЕС працює в насосному режимі, 

створюючи запас води; якщо ж попит на енергію стає максимальним, 

накопичена насосами вода рухає гідротурбіни і ГАЕС працює в 

генераторному режимі.  Перша ГАЕС була побудована в 1882 році в Леттене 

(Швейцарія). В Україні першою була Київська ГАЕС (1970 р.) потужністю 

225 тис. кВт. Список і параметри найпотужніших станцій світу наведені в 

табл.2 

+ 



 

Таблиця 2 - Найпотужніші ГАЕС світу 

Назва ГАЕС Країна 

Встановлена 

потужність 

(МВт) 

Рік введення 

 в експлуатацію 

 

Bath County США 3003 1985 

Kanagawa Япония 2820 2006 

Guangzhou Китай 2448 2011 

Guangdong  Китай 2400 2000 

Okutataragi  Япония 1932 1974 

Ludington США 1872 1973 

Tianhuangping Китай 1836 200 

Tianhuangping  Китай 1836 2000 

Grand Maison Dam Франция 1820 1985 

Baishan Dam  Китай 1800 1984 

Dinorwig Великобритания 1728 1984 

Raccoon Mountain США 1652 1978 

Okukiyotsu Япония 1660 1997 

Kazunogawa Япония 1600 2001 

Mingtan Тайвань 1600 1994 

 

В Україні, станом на 2020 рік, знаходяться в експлуатації  Київська 

ГАЕС потужністю 235 МВт, три агрегати Дністровської ГАЕС загальною 

потужністю 972 МВт та два агрегати Ташлицької ГАЕС загальною 

потужністю 302 МВт. Виконуються проектні роботи на будівництво 

Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт. 

Припливна гідроелектрична станція (ПЕС) перетворює енергію 

морських припливів в електроенергію. Їх споруджують на берегах морів, 

перегороджуючи греблями природні затоки, або штучно створювані басейни. 

Під час припливів та відпливів між рівнями води у морі і в басейні виникає 

перепад висот, створюється необхідний напір, під дією якого обертаються 

робочі колеса гідротурбін і ротори гідрогенераторів, виробляючи 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong_Pumped_Storage_Power_Station
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Okutataragi_Pumped_Storage_Power_Station&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tianhuangping_Pumped_Storage_Power_Station&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Baishan_Dam&action=edit&redlink=1


електроенергію. ПЕС можна використовувати і як пікову електростанцію. 

Перша в світі ПЕС стала до ладу  у 1966 році у Франції (гирло річки Ранс).  

Вільнопотокові гідроелектричні агрегати являють собою комплекс 

споруд та обладнання  на основі секційних напівзанурених, або занурених 

гідротурбін різної конструкції, з різними способами їх кріплення (фіксації) у 

водному потоці, які дозволяють перетворювати кінетичну енергію водного 

потоку в електроенергію. Такі гідротурбіни встановлюються в частині русла і 

використовують енергію води лише частини русла і не перешкоджають 

вільному стоку води.  

 До основного гідроенергетичного обладнання ГЕС відносяться 

гідротурбіни та гідрогенератори з їх системами регулювання (для малих ГЕС 

також мультиплікатори), трансформаторні електропідстанції (ТП). 

Гідроагрегати розташовуються в будівлі станції, а ТП – в переважній 

більшості поза межами будівлі (винятки існують для малих ГЕС). Деякі 

варіанти конструктивної реалізації розташування гідроенергетичного 

обладнання наведені на рис.1.12-1.14.  

 

Рисунок 1.12 – Машзала ГЕС потужністю 120 кВт 

 



   

Рисунок 1.13 – Машзала ГЕС потужністю 1500 кВт 

 



 

Рисунок 1.14 – Конструкція гідроагрегата потужністю 60 МВт 

Кременчукської ГЕС 

 

Регулювання потужності турбіни здійснюється Механізмами повороту 

лопаток напрямного апарату для пропелерних і радіально-осьових 



конструкцій, повороту лопаток робочого колеса для поворотно-лопатевих 

конструкцій, позиціонуванням голки подачі води для активних турбін. 

Допоміжне обладнання гідротурбін складається з масло- та 

пневмостанцій для приводу в дію механізмів регулювання їх потужності, а 

також автоматичних  пристроїв, що повинні забезпечити: 

– дистанційний або автоматичний пуск агрегату; 

– синхронізацію генератора та під’єднання його до мережі (при 

потребі); 

– завантаження агрегатів (набирання та зміна потужності); 

– підтримання встановленого рівня швидкості обертання та напруги; 

– контроль роботи основних вузлів агрегату та подача 

попереджувальних 

    сигналів про порушення роботи вузлів станції; 

– дистанційну зупинку гідроагрегатів; 

– аварійна зупинка обладнання; 

– гальмування агрегатів після від’єднання від мережі в зв’язку з їх 

    зупинкою; 

– попередження самовільного запуску агрегатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.3  Параметри та характеристики гідротурбін. 

 

 Спершу розглянемо основні терміни та визначення понять стосовно 

гідротурбін.  

 Гідравлічна турбіна (гідротурбіна) являє собою лопатеву машину для 

безпосереднього перетворення енергії рухомої води в механічну енергію 

робочого органа. Гідравлічні турбіни за принципом дії поділяють на активні 

та реактивні.  Активна гідравлічна турбіна використовує кінетичну 

енергію потоку.  До таких турбін належать ківшева та вільно-потокова  

гідравлічні турбіни. Реактивна гідравлічна турбіна використовує кінетичну та 

потенційну енергію потоку. До цього класу належать: осьова, прямоточна, 

капсульна, діагональна, поворотно-лопатева, пропелерна, радіально-осьова, 

вертикальна, горизонтальна, вільно-потокова, трубна, шнекова, одинарного 

та подвійного регулювання гідравлічні турбіни (вільно-потокова гідравлічна 

турбіна перетворює кінетичну енергію водного потоку в його природному 

стані;  трубна гідравлічна турбіна являє собою горизонтальну осьову турбіну, 

ротор якої розміщено в циліндричний камері; у шнековій реактивній 

гідравлічній турбіні лопаті якої виконано у формі ґвинтової поверхні). 

 Витрата води через гідравлічну турбіну дорівнює об’єму води, що 

протікає через неї за одиницю часу.  

 Експлуатаційна витратна характеристика гідравлічної турбіни  являє 

собою сукупність ізоліній, що визначають залежність коефіцієнта корисної 

дії та допустимої висоти відсмоктування від напору й витрат турбіни.  

 Конструктивні схеми активних гідротурбін.  

На практиці застосовуються два основних типа: ковшові (турбіни 

Пельтона) та двократні (турбіни Банкі). Ківшева турбіна  (рис.1.15-1.16) 

складається з напрямного апарату, що регулює надходження води в турбіну, 

робочого колеса, до валу якого приєднаний електрогенератор. Напрямний 

апарат являє собою трубопровід з конічною насадкою, в середині якого 

розташована голка для регулювання сили струменя або припинення його дії. 

Робоче колесо складається з металевого диска, до якого закріплені 

ківшоподібні лопатки, що розподілені перетинкою (ножем) на дві рівні 

частини і мають конфігурацію для плавного руху струменю за поверхнею. 

Крім того, щоб струмінь не розпорошувався об стінку лопатки, вона має на 

вільному кінці виріз. 

 



1 – напрямний апарат; 2 – робоче колесо; 3 – вал; 4 – патрубок напірного 

трубопроводу; 5 – регулююча голка; 6 – конус; 7 – механізм керування; 11 – 

засувка трубопроводу;  12 – водовідвідний лоток. 

Рисунок 1.15 - Конструктивна схема ківшевої турбіни 

 

 

Рисунок 1.16 - Робоче колесо ківшевої турбіни 

 

 



Двократна турбіна (рис.1.17-1.18) складається з напрямного апарата та 

робочого колеса. Вода, що проходить через колесо, двічі попадає на лопатки. 

Робоче колесо являє собою циліндр з торцевими вертикальними дисками, в 

які закріплені горизонтальні лопатки з поверхнею певної кривизни. 

Напрямний апарат виконаний у вигляді трубопроводу з шиберною 

заслінкою. Недоліком двократних турбін є вплив на їх роботу коливання 

нижнього б’єфу. При застосуванні відсмоктувальних труб вплив 

вищевказаного фактору зменшується. 

 

1– напрямний апарат; 2- робоче колесо; 3- робочі лопатки; 4- вал 

турбіни; 5- торцеві диски; 6- заслінка; 7- механізм ручного керування;  8- 

напірний трубопровід; 9- водо-відвідний лоток. 

Рисунок 1.17 - Конструктивна схема двократної турбіни 



 

Рисунок 1.18 - Гідроагрегат з двократною турбіною потужністю 200 кВт 

Конструктивні схеми реактивних гідротурбін. 

 

Реактивні турбіни поділяються за положенням валу на вертикальні і 

горизонтальні, та за способом підводу води - на відкриті (турбіна 

розташовується у відкритій камері) та закриті (турбіна розташовується в 

металевому кожусі). В конструкцію реактивних турбін входять три основні 

частини: напрямний апарат, робоче колесо, відсмоктувальна труба. 

Напрямний апарат  призначений для регулювання подачі води на робоче 

колесо турбіни і складається з двох кілець, між якими розташовані поворотні 

лопатки. Робочі колеса реактивних турбін мають різні конструкції (рис.1.19), 

але у всіх випадках водяний потік, обтікаючи лопаті, діє на них і обертає вал, 

до якого вони кріпляться. Фото робочих коліс декількох турбін наведені на 

рис.1.20 - 1.23. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1.20  - Робоче колесо низьконапірної пропелерної 

поворотно-лопатевої турбіни  потужністю 450 кВт 

а- колесо тихохідної радіально-осьової турбіни; б-колесо швидкохідної радіально-

осьової турбіни; в- колесо пропелерної турбіни: 1- лопать; 2- зовнішній обід; 3- 

внутрішній обід (втулка) 

Рисунок 1.19 -  Типи робочих коліс реактивних турбін 
 

а 



 

Рисунок 1.21 - Робоче колесо низьконапірної пропелерної 

поворотно-лопатевої турбіни  потужністю 60 МВт 

 

 

Рисунок 1.22 - Робоче колесо низьконапірної радіально-осьової  турбіни 

потужністю 150 кВт 

 



 

Рисунок 1.23 - Робоче колесо високонапірної радіально-осьової  турбіни 

потужністю 40 МВт 

 

За малих напорів реактивні турбіни розташовують у відкритих камерах 

(рис.1.24), а за великих напорів - у закритих (рис.1.25).   

 

 

Рисунок 1.24 -  Відкриті прямокутні турбінні камери з вертикальними 

та гортизонтальними турбінами та відсмоктувальними трубами 

 



 

 

Рисунок 1.25 -  Закрита турбінна камера з вертикальною турбіною та 

відсмоктувальною трубою 

 

 Відсмоктувальні труби  призначені для пониження тиску за робочим 

колесом з метою підвищення ККД. Можливі форми виготовлення труб 

показані на рис.1.26. 



 

б - колінчата, в - раструбна, г -похила колінчата, д - вигнута 

Рисунок 1.26 - Конструктивні схеми відсмоктувальних труб: а -пряма 

конічна, 

 

 В процесі експлуатації ГЕС напір станції може змінюватись у 

визначених проектом межах. У низьконапірних станцій зменшення напору 

спостерігається в періоди повеней в результаті підняття нижнього б'єфу, або 

за необхідності зменшення верхнього б'єфу задля зменшення площі 

затоплення. Для станцій з довгою деривацією таке явище спостерігається за 

значних навантажень. Тому важливе значення мають експлуатаційні 

характеристики, що показують залежність витрат та потужності (інколи 

також  ККД) у функції напору:  

                                                      𝑄2 = 𝑄1 ∙ √
𝐻2

𝐻1
;                                          (1.17) 

                                                       𝑁2 = 𝑁1 ∙
𝐻2√𝐻2

𝐻1√𝐻1
;                                       (1.18) 

де:  H, Q, N – відповідно напір, витрати води, потужність турбіни; індекси 1,2 

- характеризують різні значення напорів.  

 Подібність турбін з різними коструктивними параметрами та 

параметрів режимів їх роботи визначаються за допомогою  критеріїв 

подібності наступним чином: 
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2

√
𝐻2
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;                                 (1.20) 

                       𝑁2 = 𝑁1 ∙ (
𝐷2

𝐷1
)

2 𝐻2√𝐻2

𝐻1√𝐻1
;                              (1.21) 

де:  n,D,H,Q,N – відповідно частота обертання, діаметр, напір, витрати води, 

потужність турбіни; індекси 1,2 - характеризують першу та другу турбіни. 

 Кавітаційні властивості турбіни також можуть бути оцінені за її 

гідравлічними параметрами шляхом визначення коефіцієнта швидкохідності 

ns: 

                              𝑛𝑠 = 3,65
𝑛√𝑄

𝐻3/4
                                  (1.22) 

де: n – частота обертання турбіни, об / хв.  

В табл.1.3 наведені встановлені дослідним шляхом граничні значення-

коефіцієнта швидкохідності в залежності від використовуваного напору, що 

забезпечують позитивну висоту відсмоктування без виникнення кавітації. 

 

Таблиця 1.3 - Граничні значення-коефіцієнта швидкохідності 

Турбіна 
ns H, м 

Клас                     Тип 

Реактивні Осьові пропелерні 1100/350 2/25 

Радіально-осьові швидкохідні 450/250 25/100 

Радіально-осьові середньої 

швидкохідності 
250/150 100/250 

Радіально-осьові тихохідні 150/60 250/600 

Активні Двократні 300/30 20/200 

Ківшеві багатоструйні 70/30 100/400 

Ківшеві одноструйні 30/10 400/1800 

Примітка: 1. Максимальний коефіцієнт швидкохідності ns відповідає  

                       мінімальному напору і навпаки. 

        2. В чисельнику наведено максимальне значення, в знаменнику-   

  мінімальне. 

  

Визначення експлуатаційних показників наявної турбіни за конкретних 

значень діаметру і напору може бути реалізовано за відомими показниками 

турбіни-аналога, отриманими зокрема на гідродинамічному стенді. Цей 



підхід набув широкого застосування у міжнародній практиці для приведення 

результатів випробовувань моделей гідротурбін різних діаметрів на різних 

гідродинамічних стендах до діаметру 1м і напору також 1 м. Отримані таким 

чином результати набули терміну "приведені" (зведені). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.4  Параметри та характеристики електричних генераторів   

         гідроелектричних станцій 

 

Електрообладнання гідроагрегата складається з генератора, 

підвищувального  трансформатора, блока автоматичного керування та 

захисту, блока комутації та вимірювання, блока сигналізації. 

За конструктивною схемою (видом розташування вала) генератори 

поділяються на вертикальні та горизонтальні. Всі вертикальні генератори 

встановлюються в сухому приміщенні і механічно з’єднані з гідротурбіною 

за допомогою валу. Горизонтальні генератори можуть агрегатуватись з 

вертикальними турбінами за допомогою відповідної трансмісії. Вони 

застосовуються в діапазоні потужностей гідроагрегату до 1 МВт, а 

вертикальні - без обмежень на значення потужності. Приклад застосування 

горизонтального розташування генератора показано на рис.1.12 та рис.1.18, а 

вертикального - на рис.1.13, рис.1.14. 

Гідрогенератори класифікуються за принципом дії на синхронні та 

асинхронні. Переважно в гідроагрегатах застосовуються синхронні 

генератори, що можуть працювати як на автономне навантаження , так і 

паралельно з електросистемою. За потужності до декількох МВт  

застосовуються серійні машини, а за необхідності досягнення більшої 

потужності виконується індивідуальне проектування і виготовлення 

генератора з конкретними номінальними та конструктивними параметрами. 

Для прикладу, в табл.1.4 наведені технічні дані синхронного гідрогенератора 

потужністю 60 МВт, конструктивна схема якого зображена на рис.1.12. Фото 

ротора генератора наведено на 1.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.4 - Технічні дані гідрогенератора потужністю 60 МВт 

 

 



 

Рисунок 1.27 – Фото ротора потужного  гідрогенератора 

  

 Асинхронні генератори застосовуються в гідрогенераторах потужністю 

до 1 МВт переважно за паралельної роботи з електросистемою. В наслідок 

експлуатації асинхронних генераторів, як замінників синхронних, було 

виявлено ряд суттєвих переваг. Так, в якості АГ для малої ГЕС можна 

використовувати серійні асинхронні двигуни без будь-яких доробок, що 

знижує загальну вартість електричної частини станції. Крім того, 

асинхронний генератор не має колектора та ковзних контактів, що підвищує 

його надійність. Імовірність безвідмовної роботи для типових асинхронних 

двигунів які можуть використовуватися в якості генераторів, складає 0,95 

протягом 10 тис. год., або 0,9 – у межах 20 тис. год. експлуатації без 

капітального ремонту. За рахунок цього зменшуються витрати часу та 

щорічні відрахування на ремонт і обслуговування електрообладнання малої 

ГЕС. 

Для асинхронного генератора, що працює безпосередньо на автономне 

навантаження, характерним є ряд недоліків, ліквідація яких вимагає 

додаткових капітальних затрат. Так, наявність джерел реактивної потужності 

(статичних конденсаторів, або синхронних машин), що необхідні для 

самозбудження АГ здорожує електричну частину ГЕС. Напруга на 

затискачах генератора з конденсаторним збудженням суттєво залежить від 

навантаження та швидкості обертання ротора, що вимагає застосування 

систем автоматичного регулювання потужності конденсаторних батарей і 

підвищує вартість проекту. У випадку значної індуктивної складової 



навантаження (cos.н < 0,8) ємність конденсаторних батарей, що необхідна 

для самозбудження АГ значно зростає, виходячи з чого застосування таких 

генераторів є ефективним у випадку роботи на навантаження з високим 

коефіцієнтом потужності (cosφ = 0,9–0,98). 

За парелельної роботи з електросистемою до переваг застосування АГ 

також можна віднести відсутність потреби у засобах регулювання швидкості 

обертання гідротурбіни, що працює на приєднаний до енергосистеми 

асинхронний генератор. У даному випадку, на відміну від автономної роботи 

АГ, швидкість обертання його ротора практично не впливає на швидкість 

обертання магнітного поля статора, а отже і на частоту струму та напруги на 

затискачах генератора. З іншого боку, відсутність автоматичних засобів 

регулювання швидкості на малих ГЕС з АГ, зумовлена тим, що зміни 

навантаження енергосистеми фактично не впливають на режим роботи 

асинхронного генератора. Керування роботою малої ГЕС спрощується й 

через те, що немає потреби у регулюванні напруги на затискачах АГ, 

оскільки остання задається електричною мережею енергосистеми. 

Асинхронні генератори у випадку паралельної роботи з енергосистемою не 

вимагають виконання операції синхронізації, що підвищує їх маневреність. У 

момент увімкнення АГ в систему, з приведеною швидкістю обертання ротора 

у межах ±5 % відносно синхронної, вплив АГ на режим роботи системи є 

неістотним. Після увімкнення у більшості випадків аперіодично 

встановлюється нове значення швидкості обертання ротора, що визначається 

співвідношенням моментів гідротурбіни  та електричної машини. 

Окремо слід зазначити, що за рахунок простоти та надійності 

конструкції АГ, відсутності систем збудження (у розумінні синхронного 

генератора), регулювання напруги та швидкості турбіни, а також процесу 

синхронізації та електричного гальмування у випадку зупинки, спрощується 

система автоматизації процесу виробництва електроенергії на малих ГЕС, а 

також зменшується вартість проекту ГЕС в цілому.  

Характеристики та регулювальні властивості синхронних генераторів. 

1. Характеристика неробочого ходу (ХНХ) – залежність фазної 

електрорушійної сили (ЕРС) Eso, що наводиться в обмотці статора 

сингронного генератора (СГ), від струму збудження (IE) при відсутності 

струму в обмотці статора Is (навантаження відключене, тому Is=0) і при 

номінальній частоті fsN цієї ЕРС. ХНХ є важливою характеристикою СГ 

тому, що вона визначає величину ЕРС Eso, можливості її регулювання, 



дозволяє судити про ступінь насичення магнітної системи електричної 

машини. ХНХ подібна кривій намагнічування машини і, як у всіх пристроїв з 

феромагнітним осердям, має форму вузької петлі (через гістерезис) і тому 

залежність Eso(IE) становиться неоднозначною  (рис.1.28).  

2. Характеристика короткого замикання (ХКЗ)– це залежність струму 

обмотки статора Isk при замкнених накоротко її затискачах від струму 

збудження Isk(IE) при його поступовому повільному збільшуванні і при 

частоті fs=fsN. Як видно з рис.1.29, ХКЗ практично лінійна. Це пояснюється 

ненасиченістю магнітопроводу, оскільки замкнена накоротко обмотка 

статора має практично тільки індуктивний опір і тому струм Isk утворює 

розмагнічувальний магнітний потік реакції якоря. Також за ХНХ і ХКЗ 

можна визначити синхронний індуктивний опір XS  і побудувати його 

залежність від струму збудження (рис.1.29). 

3. Навантажувальна характеристика Us(IE) – це залежність фазної 

напруги Us обмотки статора від струму збудження IE (рис.1.30) при 

визначених і незмінних фазному струмі статора Is та характері навантаження 

СГ, який задається відповідним коефіцієнтом потужності cos. Частота fs як і 

раніше, повинна бути номінальною – fsN. В окремому випадку при Is=0 

навантажувальна характеристика зводиться до вже відомої ХНХ. При 

навантаженні СГ напруга Us відрізняється від ЕРС Еso на величину 

внутрішніх падінь напруги в обмотці статора. Особливе практичне значення 

має навантажувальна характеристика при суто індуктивному навантаженні 

(cos =0) та Is=IsN. Вона зветься індукційною навантажувальною 

характеристикою (ІНХ). Реакція якоря при цьому суто розмагнічувальна, 

тому ІНХ іде нижче ХНХ (рис.1.30) та інших навантажувальних 

характеристик. Точка K відповідає режиму КЗ, коли Us=0. По ХНХ та ІНХ 

можна знайти індуктивний опір розсіювання обмотки статора СГ Xσs . Для 

цього з точки A на ІНХ, в якій фазна напруга Us=UsN, проводять паралельно 

вісі абсцис відрізок АВ=IEk, де струм збудження IEk знаходять по ХКЗ при 

струмі статора Isk=IsN. З точки B проводять відрізок ВС паралельно 

лінійному початку ХНХ до перетину з останньою. Вертикаль СD у вольтах 

дорівнює падінню напруги Xσs IsN  на шуканому індуктивному опорі, звідки 

він і визначається. 

4 Зовнішня характеристика Us(Is) – це залежність фазної напруги Us 

обмотки статора СГ від струму його навантаження Is при незмінних струмі 

збудження IE і номінальній частоті fsN, та характері навантаження, який 



задається відповідним коефіцієнтом потужності cos (рис 1.31). Зміна 

напруги пояснюється падінням напруги в обмотці статора, причому 

найбільше на це впливає реакція якоря.  

5. Регулювальна характеристика IE(Is) показує, як належить 

регулювати струм збудження IE, щоб при зміні струму навантаження Is та , 

при незмінному характері навантаження напруга обмотки статора Us 

залишилась незмінною. Характер навантаження задається відповідним 

коефіцієнтом потужності cos, а частота повинна бути номінальною – fsN. 

Типові регулювальні характеристики СГ при автономній роботі і при різному 

характері навантаження надані на рис.1.32. Форма цих характеристик 

залежить від характеру навантаження, що пояснюється відповідним впливом 

реакції якоря.  

 

Рисунок 1.28 - Характеристика неробочого ходу 

 

 

Рисунок 1.29 - Характеристика короткого замикання 



 

 

Рисунок 1.30 - Навантажувальна характеристика 

 

 

Рисунок 1.31 - Зовнішня характеристика 

 

 

Рисунок 1.32 - Регулювальна характеристика 



 

Характеристики та регулювальні властивості асинхронних генераторів 

розглянемо для найбільш вживаного випадку роботи паралельно з 

електросистемою, коли напруга генератора задається системою.  Разом з тим 

залишається проблема компенсації реактивної потужності АГ, оскільки 

отримання реактивної потужності з електричної мережі призводить до 

підвищення експлуатаційних витрат. Для вирішення цієї проблеми  

найчастіше використовують батареї статичних конденсаторів (БСК), або 

допоміжні синхронні генератори. На споживання реактивної потужності 

асинхронним генератором впливають його конструктивні параметри та 

режими роботи. Структура споживання реактивної потужності асинхронним 

генератором може бути визначена на основі його заступної схеми заміщення 

(рис.1.33). 

 

Рисунок 1.33 - Заступної схеми споживання реактивної потужності АГ 

 

Найбільша складова реактивної потужності витрачається на створення 

основного магнітного поля машини  

                                       QM  = 3I2
M XM                                                   (1.23) 

Решта потужності витрачається на створення полів розсіяння 

первинного та вторинного контурів 

           Q1 = 3I2
1  Xσ1 ,     Q2 = 3I2

2  Xσ2 .                             (1.24) 

Сумарна реактивна потужність споживання АГ визначається 

наступним чином 

                 Q = QM  + Q1 + Q2                                              (1.25) 

Встановлена потужність БСК має підбиратися так, щоб компенсувати 

споживання Q генератором, якщо не планується використання надлишкової 



реактивної потужності для забезпечення зовнішніх споживачів на 

комерційній основі.  

Найчастіше малі ГЕС працюють у режимі генерування постійної 

потужності протягом тривалого періоду часу або в режимі періодичних 

вмикань на постійну потужність у періоди часу, що відповідають 

максимальному навантаженню енергосистеми. Виходячи з цього асинхронні 

генератори мають відносно стабільне споживання реактивної потужності. 

Отже, встановлення нерегульованої БСК потрібної потужності забезпечує їх 

роботу протягом усього терміну експлуатації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5  Експериментальні дослідження моделей гідротурбін 

                 на гідродинамічних стендах та натурні випробовування 

 

Встановлені формули подібності двох турбін з різними діаметрами та 

напорами надають можливості визначати експлуатаційні показники 

необхідної турбіни за результатами досліджень її фізичної моделі на 

гідродинамічних стендах. Виконуються дослідження на моделях діаметром 

зазвичай  від 250 мм до 600 мм  при напорах від 4м до 8м.  

Схема одного із варіантів експериментального гідродинамічного 

стенду показана на рис.1.34. 

 

1. Модельний блок  6. Відцентровий насос  

2. Балансувальна машина  7. Ресорбер  

3. Бак нижнього б’єфу  8. Напірний трубопровід  

4. Відвідний трубопровід  9. Вирівнювальні сітки та решітки  

5. Допоміжний трубопровід для 

калібрування витратомірів  

10. Витратомір  

11. Бак-розширювач  

 

Рисунок 1.34 – Схема випробувального гідродинамічного стенду 

 

Випробовування виконуються для ряду фіксованих значень відкриття 

напрямного апарату в повному діапазоні зміни частоти обертання. В процесі 

експерименту вимірюються значення робочого напору води, витрати води, 

корисної потужності, обертового моменту, кута повороту лопатей та 

швидкості обертання. Результати досліджень спершу представляються в 



табличній формі, а потім у вигляді графіків. Зміна показників гідротурбін від 

режиму до режиму має гладкий характер, що дозволяє отримати безперервні 

криві. Різке відхилення одного з отриманих параметрів свідчить про 

некоректне зняття характеристики та необхідності повторення експерименту. 

Графіки, які зображують залежність одних робочих параметрів турбіни від 

інших, називаються характеристиками гідротурбін. Отримані результати 

перераховуються по формулах подоби  на діаметр 1 м і напір 1 м та 

представляються у формі універсальної характеристики, вид якої показано на 

рис.1.35. 

Взаємний зв'язок між ККД (η), зведеними витратами (Q1) і зведеними 

числами обертів (n1) графічно зображується у вигляді сімейства кривих 

постійних значень ККД в координатах площини  (Q1, n1 ). Також на цій 

площині наносяться криві постійних значень відкриття лопатей напрямного 

апарата αо, коефіцієнту швидкохідності ns, криві граничної потужності Nгран і 

95% Nгран, а для поворотно-лопатевих турбін, крім того, і криві кутів 

встановлення лопатей робочого колеса. 

Універсальні характеристики слугують основним документом, на 

підставі якого здійснюється вибір всіх параметрів проектованих турбін та 

оцінка їх енергетичних властивостей. Вони визначають залежність 

коефіцієнта корисної дії (ККД), критичного кавітаційного коефіцієнта, 

відкриття напрямного апарата і кута встановлення лопатей робочого колеса 

гідравлічної турбіни від зведених витрат і частот обертання гідравлічної 

турбін. 

 

Рисунок 1.35 -  Зразок графічного зображення універсальної характеристики 

радіально-осьової  гідротурбіни 



 

 
Рисунок 1.36 -  Універсальна характеристика поворотно-лопатевої 

гідротурбіни ПЛ20-В-46 

 

З урахуванням значень універсальної характеристики вихідні формули 

подоби приводяться до наступного виду:  

                                             𝑛 =
𝑛𝐼√𝐻

𝐷
;                                         (1.26) 

                                              𝑄 = 𝑄𝐼𝐷2√𝐻;                                  (1.27) 

                             𝑁 = 9,81𝑄1
𝐼 𝜂𝐷2𝐻√𝐻;                            (1.28)       

Універсальні характеристики дозволяють розрахувати: 

а) діаметр робочого колеса, що забезпечує отримання заданої  потужності; 

б) номінальне число обертів турбіни; 

в) значення ККД при всіх напорах і потужностях; 

г) допустимі висоти відсмоктування при всіх напорах і потужностях; 

д) відкриття напрямного апарату, що відповідає будь-якому навантаженню 

турбіни, а для поворотно-лопатевих турбін також кут встановлення лопатей 

робочого колеса. 



Натурні випробовування турбін на ГЕС поділяються на пускові та 

приймально-здавальні. Пускові випробовування проводяться з метою 

здійснення безаварійного вводу турбіни в експлуатацію. Вони полягають у 

виконанні пуско-налагоджувальних робіт окремих конструктивних  

складових: механізмів повороту лопатей, затворів, трубопроводів, системи 

автоматичного регулювання, сушіння генератора, обкатка на холостому ході, 

інше. Приймально-здавальні випробовування мають за мету підтвердження 

технічних умов поставки та основних технічних показників гідроагрегата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.6  Імовірнісні параметри та характеристики розподілів 

витрат води стоку річки 

 

Теоретично-прикладні питання з визначання кількості води для 

господарського призначення та будівництва гідроелектростанцій 

грунтуються на використанні  розподілів стоку річки, що отримуються 

застосуванням непрямих методів досліджень, основаних на узагальнені 

наявних матеріалів спостережень.        

 До непрямих методів дослідження закономірностей річного стоку 

відносяться географічні та статистичні методи. Географічними методами 

дослідження є відомий метод інтерполяції на картах розподілу характеристик 

стоку і метод гідрологічної аналогії. Проте досвід використання даних 

методів, зокрема застосування карт стоку, засвідчив, що водоносність річок 

може бути встановлена за ними тільки для великих річкових басейнів, де стік 

визначається переважно фізико-географічними та кліматичними факторами, 

що змінюються у відповідності з законом географічної зональності. Тоді як 

на характер зміни і величину стоку басейнів малих річок значно впливають 

місцеві не кліматичні фактори. Місцеві особливості малих басейнів, для яких 

немає гідрометричних спостережень, неможливо врахувати при таких 

побудовах. Тому ці карти ілюструють лише загальну зміну характеристик по 

території і визначення норми стоку для малих річок може характеризуватися 

значними похибками.    

 Методи теорії статистики надають можливість для вивчення 

інтегрального впливу місцевих  факторів. Коливання річного стоку є 

результат зміни багатьох факторів, а саме річних опадів, опадів весняно-

літнього періоду року, температури повітря тощо. Кожен з них в свою чергу 

залежить від умов теплообміну з атмосферою, циркуляцією повітряних мас і 

т.п.  

 Математичне обґрунтування і узагальнення емпіричної залежності 

коливань річного стоку здійснюється в кожному конкретному випадку з 

використанням  методів математичної статистики і імовірнісних розподілів 

Гумбеля, Пирсона, Джонсона та інших. На території країн СНД в задачах 

гідроенергетики найбільшого поширення набув імовірнісний 

трипараметричний гамма–розподіл у формі Крицького-Менкеля. 

Параметрами даного розподілу слугують середнє значення витрат та 

коефіцієнти варіації і асиметрії.   



Вичерпною оцінкою випадкової величини є її інтегральна або 

диференційна функції розподілу. Проте традиційно в гідроенергетичних 

розрахунках застосовується виключно інтегральна функція розподілу, яка 

надає можливості для визначення параметрів гідрологічного режиму через 

оцінку імовірності за рівнем забезпеченості витрат води стоку з метою 

наступного обґрунтування проектних рішень. Зокрема, гідротехнічні споруди 

з регулювання стоку річки розраховуються саме по водності року певної 

заданої забезпеченості, що гарантує надійність та очікувану безвідмовність 

роботи споруд. Для визначення гарантованої та встановленої потужностей 

ГЕС традиційної реалізації з акумулюванням водотоку у водосховищі також 

достатньо використання інтегральної характеристики функції розподілу, або 

забезпеченості, як основи гідроенергетичних розрахунків. Тому в 

спеціалізованих виданнях наведені табульовані значення ординат кривих 

забезпеченостей відповідних розподілів за фіксованих значень коефіцієнтів 

варіації та асиметрії. 

Сучасні положення щодо будівництва та наступної експлуатації малих 

ГЕС із дотриманням природоохоронних критеріїв функціонування диктують 

потребу встановлення нових підходів у проведенні гідроенергетичних 

розрахунків, що враховуватимуть обмеження на використання води для 

виробництва електроенергії: обмеження на використання води у межень, 

повені та паводки; санітарний попуск; оперативні заходи з регулювання 

водного потоку через гідроспоруди; безперервне функціонування рибоходів; 

регулювання потужності по водотоку. За даних умов, спрямованих на 

збереження первісного стану русла водотоку, визначальним фактором оцінки 

проектних параметрів малої ГЕС є значення витрат води стоку, або, іншими 

словами, надходження води до створу станції. Тому адекватна методика 

аналізу гідроенергетичних показників експлуатації «зелених» малих ГЕС 

повинна ґрунтуватись на застосуванні функції диференційної щільності 

імовірнісного розподілу витрат стоку річки. 

В загальному випадку, функція диференційної щільності імовірнісного 

розподілу дає змогу визначити імовірність F  попадання випадкової 

величини X  у будь-яку задану область, наприклад обмежену інтервалом 

 1 2a ,a : 

                             
2

1

a

1 2

a

F a X a p x dx,                           (1.29) 

 де р(x) – функція диференційної щільності імовірнісного розподілу. 



При цьому обчислення ординат кривих забезпеченості розподілу 

виконується шляхом визначення інтеграла від функції диференційної 

щільності 

                           
Px

P

0

P x x 1 p x; ,b dx,                            (1.30) 

де P ймовірність перевищення (забезпеченість) значення шуканої ординати 

Px ;  p x; ,b диференційна щільність ймовірностей за параметрів розподілу 

x, ,b.  

Варто зазначити, що відсутні узагальнені результати з визначення 

функції диференційної щільності трипараметричного гамма-розподілу у 

вигляді, необхідному для подальших практичних застосувань, аналогічно 

інтегральним показникам розподілу. Розглянемо один із можливих варіантів 

визначення функції диференційної щільності трипараметричного гамма-

розподілу за довільних значень коефіцієнтів варіації та асиметрії. 

Рівняння диференційної щільності трипараметричного гамма-розподілу 

у функції витрат води  має наступний вид:     
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 (1.31) 

де Q – випадкова величина витрат води, м3/с; Qcp – середня багаторічна 

витрата води, м3/с; 
cp P

Q Q K  – модульний коефіцієнт витрат води; γ, b – 

параметри, яким відповідають певні значення коефіцієнта варіації CV та 

асиметрії CS витрат води стоку річки. 

Параметри розподілу γ і b можуть бути визначені з системи рівнянь, що 

встановлює зв'язок між параметрами γ і b та стандартними гідрологічними 

параметрами стоку витрат води CV  і CS: 
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         (1.32) 

де    2, b     та ін. – гамма-функції відповідних аргументів. 

Після перетворень система (4) представляється у вигляді: 
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                 (1.33) 

де    
2

2 3 2 2

1 21 3 1 2 1V S V V VK C , K C C C C        
 

 відомі для заданих значень CV і 

CS. 

В логарифмічній формі рівняння набувають остаточного виду, 

прийнятного для виконання практичних розрахунків: 

     

     

1 1

2 2

2 2 0

3 2 2 0

f ln ln b ln b ln K ,

f ln b ln b ln b ln K .

  

  

         


          

             (1.34) 

Сучасні програмні продукти надають можливості отримати числове 

вирішення системи трансцендентних рівнянь (6) шляхом ітераційного 

пошуку параметрів γ і b, кожній комбінації яких відповідають задані 

значення коефіцієнта варіації CV та асиметрії CS. Відомо, що в околі полюсів 

гамма-функції ( 0 30 3
V S V

C , ;C ·C  ), ( 0 70 3 5
V S V

C , ;C , ·C  ) і ( 1 00 4
V S V

C , ;C ·C  ) параметр 

γ необмежено зростає, що зумовлює значне зниження точності обчислень і 

тим самим унеможливлює отримання достовірних результатів у цих 

областях. На рис.137 графічно зображено результат визначення параметра γ 

за довільних значень коефіцієнтів варіації та асиметрії.  

 

Рисунок 1.37 -  Залежність параметра γ від CV та CV/CS . 

 

З метою дослідження впливу зазначеної особливості гамма-функції на 

результат визначення функції диференційної щільності виконано відповідний 



розрахунок для одного з характерних випадків 4
S V

C C .  На рис.1.38 графічно 

представлено одержаний результат, а саме, множину значень функції 

диференційної щільності при 4
S V

C C .  Встановлено, що за параметрів 

0 9 1 1
V

, ,C    функція  p x  невизначена. 

 

Рисунок 1.38 - Множина значень диференційної функції трипараметричного 

гамма-розподілу витрат води у модульних коефіцієнтах  KP  при  CS/CV = 4. 

 

Для розв’язання задачі визначення функції диференційної щільності у 

всьому діапазоні довільних значень її аргументів, у тому числі в околі 

полюсів гамма-функції, була застосована інтерполяційна процедура з 

використанням кубічних сплайн-функцій двох змінних з неперервними 

похідними до другого порядку включно в точках інтерполяції. 

З метою уникнення можливих спотворень в областях максимуму, де 

перша похідна досліджуваної функції змінює свій знак, апроксимація в околі 

максимуму виконувалась сплайном 1-го ступеня. Для апроксимації решти 

областей застосовано інтерполяцію кубічними сплайнами.  

За результатом програмної реалізації процесу інтерполяції одержано 

множину значень диференційної функції імовірнісного розподілу витрат 

води, заданих у модульних коефіцієнтах PK , відносно зміни коефіцієнта 

варіації VC  та заданого значення 4.S VC C   Дана множина значень 

досліджуваної функції візуалізована неперервною поверхнею на рис.1.39 як 

результат сплайнової інтерполяції. В таблиці 1.5 окремо представленні 



числові значення функції диференційної щільності в області її 

невизначеності, одержані завдяки застосуванню інтерполяції кубічними 

сплайнами в околі полюсів гамма-функції. 

 

Рис. 1.39 - Ординати диференційної функції імовірнісного розподілу витрат 

води  у модульних коефіцієнтах  KP  при  CS/CV = 4. 

 

Таблиця 1.5 - Кількісні результати сплайнової інтерполяції функції 

диференційної щільності імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу 

при Cs/Cv = 4. 

КР, 

в.о. 

Коефіцієнт варіації, CV 

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

0,1 0,0446 0,1489 0,3108 0,5088 0,7215 

0,2 0,3736 0,5680 0,7450 0,8951 1,0084 

0,3 0,7282 0,8590 0,9402 0,9827 0,9975 

0,4 0,9169 0,9519 0,9530 0,9314 0,8989 

0,5 0,9590 0,9265 0,8826 0,8330 0,7836 

0,6 0,9144 0,8476 0,7847 0,7267 0,6747 

0,7 0,8291 0,7508 0,6842 0,6275 0,5788 

0,75 0,7803 0,7018 0,6366 0,5823 0,5361 

0,8 0,7304 0,6540 0,5915 0,5401 0,4968 

0,85 0,6809 0,6081 0,5491 0,5010 0,4606 

0,9 0,6327 0,5644 0,5095 0,4648 0,4274 

0,95 0,5865 0,5233 0,4726 0,4314 0,3970 



1 0,5428 0,4849 0,4384 0,4006 0,3690 

1,05 0,5016 0,4492 0,4068 0,3723 0,3433 

1,1 0,4631 0,4160 0,3777 0,3462 0,3197 

1,15 0,4274 0,3853 0,3508 0,3222 0,2980 

1,2 0,3942 0,3569 0,3259 0,3001 0,2781 

1,3 0,3353 0,3064 0,2819 0,2609 0,2428 

1,4 0,2853 0,2635 0,2444 0,2276 0,2128 

1,5 0,2431 0,2271 0,2125 0,1992 0,1872 

1,6 0,2075 0,1962 0,1853 0,1749 0,1652 

1,7 0,1775 0,1700 0,1620 0,1540 0,1463 

1,8 0,1522 0,1476 0,1421 0,1360 0,1300 

1,9 0,1308 0,1285 0,1249 0,1205 0,1158 

2 0,1127 0,1122 0,1101 0,1070 0,1035 

2,5 0,0557 0,0590 0,0608 0,0614 0,0612 

3 0,0292 0,0328 0,0354 0,0371 0,0382 

 

 Вищевикладені результати відповідають дослідженню функції 

диференційної щільності імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу 

витрат води у випадку необмеженого зростання параметра γ в околі полюса 

гамма-функції при 1,0; 4 .V S VC C C    Аналогічно було досліджено 

диференційну щільність в передбачуваних областях невизначеності функції, 

а саме в околі полюсів гамма-функції за комбінацій: 

   0,3; 3 , 0,7; 3,5 .V S V V S VC C C C C C       У кінцевому результаті, з 

використанням засобів інженерної геометрії може бути програмно 

реалізовано визначення функції диференційної щільності імовірнісного 

гамма-розподілу витрат води, заданих модульними коефіцієнтами PK  у 

повному діапазоні зміни коефіцієнта варіації VC  та співвідношення .S VC C  

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 2  Механічні та енергетичні характеристики, динамічні 

                режими роботи гідроелектричних агрегатів 

 

2.1 Визначення характеристик гідротурбін за результатами  

 модельних випробувань 

Перерахунок параметрів з моделі на геометрично подібну конструкцію 

турбіни здійснюється по формулам подоби з урахуванням зміни 

гідродинамічного к.к.д. (ηГ). 

                        
𝑛1

𝑛2
=

𝐷2

𝐷1
√

𝐻1

𝐻2
√

𝜂г.1

𝜂г.2
        (2.1) 

                       
𝑄1

𝑄2
= (

𝐷1

𝐷2
)

2

√
𝐻1

𝐻2
√

𝜂г.1

𝜂г.2
     (2.2) 

Для кожного типу турбін розроблено, за результатами експериментальних 

досліджень, наближені залежності зміни гідродинамічного к.к.д від 

геометричних розмірів та номінальних параметрів. Зі збільшенням останніх 

відбувається і збільшення значення ηГ .  

 Універсальна характеристика гідротурбіни (рис.1.35) являє собою 

сукупність різних двопараметричних залежностей. Лінійні характеристики 

будуються як однопараметричні залежності на основі універсальної 

характеристики. Їх побудова може бути реалізована графічним способом, але 

для проведення багатоваріантних розрахунків цей процес надто затратний. 

 Розглянемо основні положення автоматизації розрахункового процесу 

шляхом застосування сплайн-функцій для апроксимації двопараметричних та 

однопараметричних залежностей. 

Значення коефіцієнта корисної дії на універсальній характеристиці 

представлено сукупністю ізоліній, що визначають залежність ККД від 

зведених витрат і частот обертання. Кожна ізолінія являє собою 

двопараметричну функціональну залежність з заданою дискретністю між 

лініями 

                   ηі =fі (Q
1, n1) = Const,    i = 1,2,3,…,І.                             (2.3) 

Згідно з положеннями методів обчислювальної  геометрії сукупність 

ізоліній  може бути апроксимована неперервною поверхнею 

                                         η = f (Q1, n1)                                               (2.4)     

проекція якої на площину (Q1, n1) може бути представлена новою сукупністю 

ізоліній з довільною дискретністю між лініями для подальшого використання 

                    ηj =fj (Q
1, n1) = Const,    j = 1,2,3,…,J.                            (2.5)      



Подальшу побудову алгоритму апроксимації універсальних 

характеристик  ,Q n  виконаємо на прикладі турбіни типу РО45 (рис.2.1) за 

допомогою кубічного двовимірного сплайну для кожного з прямокутників 

сітки аргументів  , 1 1, ,i j i i j jQ Q n n        

          
3

, ,
,3, 3

(m, ) 0

, , .
zmi j i j

m z i j

z

S Q n k Q Q n n


                        (2.6) 

 

Рисунок 2.1 - Універсальна характеристика радіально-осьової турбіни 

РО45/123 

 

 Розрахований двовимірний сплайн універсальної характеристики 

візуалізований та  представлений у вигляді поверхні на рис.2.2. 



 

Рисунок 2.2 - Представлення універсальної характеристики радіально- 

осьової турбіни РО45 неперервною поверхнею 

 

Аналогічним чином можуть бути отримані апроксимаційні сплайни 

інших двопараметричних залежностей, отриманих на основі  універсальної 

характеристики, зокрема  1 1,Q n  ,  1 ,P n   та інші. Візуалізація даних 

залежностей наведена на рис.2.3, рис.2.4.  

 

Рисунок 2.3 - Сплайн-апроксимація двопараметричної залежності  1 1,Q n    

гідротурбіни РО45 та її візуалізація неперервною поверхнею 



 

Рисунок 2.4 - Сплайн-апроксимація двопараметричної залежності потужності  

 1 ,P n   гідротурбіни РО45 та її візуалізація неперервною поверхнею 

 

 Проведення порівняльного аналізу властивостей різних типів турбін 

досить часто виконується шляхом представлення їх  характеристик у 

відносних одиницях стосовно номінальних значень (η/ηnom , Q/Qnom , n/nnom , 

інші). Таким чином може бути представлена і універсальна характеристика 

(рис.2.5).  

 

Рисунок 2.5 - Сплайн-апроксимація універсальної характеристики радіально- 

осьової турбіни у відносних одиницях 



 

 Для побудови лінійних характеристик на основі універсальної 

характеристики застосуємо метод просторового перетину поверхонь.  За 

приклад, для поверхні на рис.2.5 залежність  

 η = fi (Q
1, ni

1)   за  ni
1 = Const, (2.7) 

може бути отримана як перетин двох просторових обєктів, який являє собою 

рішення системи рівнянь  

                                           η = f (Q1, n1)                                           (2.8) 

                              η = f (Q1, ni
1)     за  ni

1 = Const.                           (2.9) 

 Геометрична інтерпретація системи рівнянь показана на рис.2.6. 

Залежність, отримана в результаті перетину, показана на рис.2.7. 

 

 

Рисунок 2.6 - Геометрична інтерпретація системи рівнянь за умови ni
1 =1 

 



 

Рисунок 2.7 - Перетин двох просторових об'єктів η = fi (Q
1, ni

1)  за  ni
1 = 1 

 

Сімейство залежностей η = fi (Q1, ni
1)  для фіксованих значень ni

1  в 

діапазоні зміни значень (0.8 - 1.4) наведено на рис.2.8. Відповідним чином 

можна отримати і інші однопараметричні залежності для універсальної 

характеристики (рис.2.9). 

 

 

Рисунок 2.8 - Сімейство перетинів двох просторових об'єктів η = fi (Q
1, ni

1)  

 за  ni
1 = 0.8,0.9,...,1.4 

 

 



 

Рисунок 2.9 - Сімейство залежностей η = fi (α, ni
1)   за  ni

1 = 0.8,0.9,...,1.4 

 

 Порівняння турбін різного типу за їх характеристиками доцільно 

здійснювати за представлення параметрів у відносних одиницях. За приклад 

наведемо результати розрахунків енергетичної ефективності трьох різних 

конструкцій турбін за зміни витрат води (рис.2.10). Розрахункові 

дослідження виконувались з використанням зведених універсальних 

характеристик, отриманих експериментальним шляхом для моделей 

конкретних типів турбін. Зміна діапазону витрат в межах (0.6 - 1,2) в.о. була 

зумовлена наявністю у відкритому доступі  універсальних характеристик. 

Отримання результатів в більш широкому діапазоні зміни витрат води 

потребує використання відповідних характеристик, які знаходяться у 

виробників конкретних типів турбін. 



 

Рисунок 2.10 – Енергетична ефективність гідротурбін різних конструктивних 

типів за зміни витрат води ( Ф82 - радіально-осьова, К70 - поворотно-

лопатева за фіксованого кута повороту, Пр - пропелерна) 

 

Порівняльний аналіз функціональних залежностей енергетичної 

ефективності гідротурбін різних конструктивних типів від витрат води за 

номінальної частоти обертання засвідчує суттєве зменшення к.к.д. 

пропелерної турбіни та турбіни Каплана з фіксованим положення лопатей зі 

зменшенням витрат води через них. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.2 Визначення механічних та енергетичних показників  

        гідротурбіни за змінних параметрів водотоку та сталої   

        частоти обертання. 

 

Визначення експлуатаційних показників турбіни виконаємо на 

прикладі задачі відновлення малої ГЕС зі змінним напором води в діапазоні 

від 3 до 4 метрів.  

На момент прийняття рішення про відновлення станції обладнання було 

відсутнє, а будівля машинної зали занедбана, що показано на рис.2.11, 

рис.2.12, рис.2.13. 

 

Рисунок. 2.11 Машинна зала ГЕС 



 

Рисунок.2.12 Місце розташування турбіни і генератора  

 

 

Рисунок.2.13 Монтажне місце турбіни 

 

З метою відновлення ГЕС була придбана радіально-осьова 

гідротурбіна, для якої були відсутні як конструкторська документація, так і 

технічна інформація про параметри і виробника турбіни. Фото елементів 

турбіни приведені на рис.2. 14 – 2.16   

 



 

Рисунок 2. 14  Турбіна 

 

 

Рисунок 2. 15 Передаточний вал від турбіни до генератора  



 

Рисунок 2.16  Лопатки напрямного апарата 

 

Турбіна  являє собою радіально-осьову конструкцію з вертикальним 

валом та відкритою камерою. Основні конструктивні розміри турбіни 

наступні: діаметр робочого колеса – 1490 мм; висота робочого колеса турбіни 

- 895 мм; висота лопатки напрямного апарату - 525 мм ; кількість лопаток 

робочого колеса – 15 шт.; кількість лопаток напрямного апарату -20 шт. 

 Наявний багаторічний досвід конструювання, виробництва та 

експлуатації гідротурбін різного призначення дозволив встановити 

раціональні співвідношення розмірів елементів турбіни та її гідромеханічних 

параметрів. На сьогодні, основні співвідношення конструктивних розмірів в 

залежності від робочого напору нормалізовані та стандартизовані в ГОСТ 

27528-87. Стосовно радіально-осьових турбін дана інформація наведена на 

рис.2.17 -2.18. Зокрема, основні співвідношення розмірів проточного тракту 

радіально-осьових турбін на різні напори частково показані на рис.2,19.  

 Область застосування наявної турбіни по напорам може бути 

визначена, згідно стандартизованих даних на рис.2.18, по співвідношенню 

висоти лопаті напрямного апарата до величини діаметра. Для даної турбіни 

співвідношення дорівнює 0,352 в.о. Таким чином, турбіна була виготовлена 

на напори менше 45 метрів і відноситься до низьконапірних конструкцій. 



 

Рисунок 2. 17 Нормативний стандарт типорозмірів радіально-осьових 

турбін  



 

 

Рисунок 2.18  – Основні параметри робочих коліс радіально-осьових 

гідротурбін 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19  – Розміри проточної частини робочого колеса радіально-

осьових гідротурбін на напори 45 м, 75 м та 115 м 

 

Проведений аналіз параметрів радіально-осьових турбін дозволив 

встановити найближчий аналог, яким є низьконапірна турбіна типу Ф300, 

універсальна характеристика якої наведена на рис.2. 20.  

 



 

Рисунок 2.20  - Універсальна характеристика низьконапірної турбіни типу 

Ф300 

 

Параметри номінального режиму роботи турбіни будемо визначати на 

лінії 5%-го запасу потужності для максимального значення к.к.д. (η):   

                    η=0,84;       nI = 80 об/хв;          QI = 1,4 м3/с.                   (2.10) 

При визначенні потужності на валу турбіни необхідно також врахувати 

втрати в підшипникових вузлах, що може бути реалізовано шляхом 

використання к.к.д. трансмісії  𝜂тр= 0,98. 

Для розрахунку потужності на клемах генератора необхідно врахувати 

втрати в мультиплікаторі та в самому генераторі шляхом використання 

відповідних к.к.д.:  𝜂м= 0,95;    𝜂г= 0,93.  

Загальне значення к.к.д. складає: 

                 𝜂𝛴 = 𝜂тр ∙ 𝜂м ∙ 𝜂г = 0,98 ∙ 0,95 ∙ 0,93 = 0,86                    (2.11) 



Потужність на валу турбіни (NT) та на клемах генератора (P) дорівнює 

відповідно: 

                                                  𝑁т = 𝑁 ∙ 𝜂тр;                                       (2.12) 

                                                    𝑃 = 𝑁 ∙ 𝜂𝛴                                          (2.13)                   

Можливий діапазон зміни напору ГЕС складає (3 - 4) м. 

Приклад розрахунку параметрів наявної турбіни за напору 4 м надамо у 

вигляді: 

                                  𝑛 =
𝑛𝐼√𝐻

𝐷
=

80√4

1,49
= 107,38  об/хв;                      (2.14)    

                        𝑄 = 𝑄𝐼𝐷2√𝐻 = 1,4 ∙ 1,492√4 = 6,21  м3/с; ;             (2.15)  

𝑁 = 9,81𝑄1
𝐼 𝜂𝐷2𝐻√𝐻 = 9,81 ∙ 1,4 ∙ 0,84 ∙ 1,492 ∙ 4 ∙ √4 = 204,89  кВт;   (2.16) 

                        𝑁т = 𝑁 ∙ 𝜂тр = 204,89 ∙ 0,98 = 200,8  кВт               (2.17) 

                                    𝑃 = 𝑁 ∙ 𝜂𝛴 = 204,89 ∙ 0,86 = 176,21  кВт               (2.17) 

 

Результати розрахунків для діапазону зміни напору (3-4) м з 

дискретністю 0,1 м зведені в таблиці та показані на рис.2.21 – рис.2.24  

    

 Таблиця 2.1 – Експлуатаційні параметри в залежності від напору  

Напір 

 

 

H, м 

 

Потужність 

на валу 

турбіни 

NТ, кВт 

 

Частота 

обертання 

вала 

турбіни 

   n, об/хв 

Витрати 

води 

Q, м3/с 

 

Потужність 

на клемах 

генератора 

P, кВт 

 

3 130,42 92,99 5,38 114,45 

3,1 136,99 94,53 5,47 120,22 

3,2 143,68 96,04 5,56 126,08 

3,3 150,46 97,53 5,64 132,04 

3,4 157,35 99,00 5,73 138,09 

3,5 164,35 100,44 5,81 144,22 

3,6 171,44 101,87 5,89 150,45 

3,7 178,63 103,27 5,97 156,76 

3,8 185,93 104,66 6,05 163,16 

3,9 193,31 106,03 6,13 169,64 

4 200,8 107,38 6,21 176,21 

 



 

Рисунок 2.21 – Залежність потужності на валу турбіни від напору 

 

Рисунок 2.22 -  Залежність частоти обертання турбіни від напору 

 



 

Рисунок 2.23 -  Залежність витрат турбіни від напору 

 

 

Рисунок 2.24 - Залежність потужності генератора від напору 

 

Згідно вихідних даних найбільш імовірне значення зміни напору ГЕС 

складає (3,4-3,7) м. Тому номінальне значення частоти обертання турбіни 

знаходиться в діапазоні (99-103) об/хв, а витрат води – (5,75-6,0) м3/с. 

Значення номінальної потужності генератора знаходиться в діапазоні (140-



160) кВт. Турбіну доцільно агрегатувати з генератором з частотою обертання 

750 об/хв, або 1000 об/хв. 

 Вид узагальнених експлуатаційних характеристик в широкому 

діапазоні зміни напорів за сталої частоти обертання показано на рис.2.25 (для 

поворотно-лопатевої турбіни). 

 

Рисунок 2.25 - Узагальнені експлуатаційні характеристики поворотно-

лопатевої турбіни за сталої частоти обертання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.3 Побудова механічних та енергетичних характеристик  

       гідротурбін за змінних параметрів водотоку та частоти  

       обертання. 

 

Потужність конкретного типу турбіни за універсальною 

характеристикою притаманна конструкції з діаметром 1 м та напором води 1 

м  і розраховується в функції параметрів керування наступним чином:   

                      P1(n1, α) = 9.8 Q1(n1, α) η(n1, α).                             (2.18) 

Перерахунок для заданих значень діаметру і напору здійснюється по 

розглянутим вище формулам подоби. Візуалізація двопараметричної 

залежності потужності наведена на рис.2.26. 

 

 

Рисунок 2.26 - Двовимірна залежність потужності за універсальною 

характеристикою  

 

Зміна витрат води через турбіну здійснюється шляхом зміни відкриття 

напрямного апарату та супроводжується зміною ККД турбіни. Досягнення 

найбільшої енергетичної ефективності турбіни в цьому випадку може бути 

здійснено шляхом відповідної зміни частоти обертання. Залежність n1(α) 

повинна забезпечувати досягнення найбільшого значення ККД у всьому 



діапазоні зміни витрат води. В чинній термінології стосовно турбін 

гідравлічних відсутня стандартизована назва даної залежності. Тому в 

подальшому викладенні введемо застосування для її назви терміну 

комбінаторний закон керування (за аналогією з комбінаторною залежністю): 

                        n1 = ψ (α),     за   η = ηmax                                             (2.19) 

Визначення (2.19) може бути реалізовано шляхом застосування 

наступної необхідної умови екстремуму для поверхні η=f(n1,α) – повний 

диференціал в точці максимуму тотожно дорівнює нулю, що рівнозначно 

системі рівнянь: 

              1

1

d
n , 0

dn
   ,        1d

n , 0
d

  


,                       (2.20) 

Так як кожне  окреме рівняння в (2.20) являє собою необхідну умову 

екстремуму за сталої величини   або n1 відповідно, то для отримання 

 1
max n ,  був розроблений інформаційно-статистичний алгоритм 

визначення локальних та глобального максимумів методом перебору на 

основі розв’язку першого рівняння в (2.20) для ряду дискретних значень  : 

 1

1

d
n , 0

dn
   ,      i const    ,      i max0     ,       (2.21)  

 Процес розв’язку (2.21) характеризується стійкістю та 

ефективністю за довільної дискретизації аргументів   та 
1n . 

Функціональна залежність  1
max n ,   являє собою максімору поверхні 

 1n ,  . Результати визначення максімори для поверхні універсальної 

характеристики наведені на рис.2.27.  

Проекція максімори на площину  1n ,  являє собою комбінаторний 

закон керування n1=ψ(α) з оптимальним співвідношенням параметрів 

керування, які забезпечують максимальну енергетичну ефективність 

гідротурбіни за зміни витрат води (рис.2.28). В результаті проекції 

тривимірної максімори поверхні коефіцієнта корисної дії на координатну 

площину відповідного параметра регулювання отримуємо однопараметричні 

закони керування турбіною, як окремі випадки комбінаторного закону 

(рис.2.29-.2.30).  

 



 

 

Рисунок 2.27 - Двопараметрична залежність  1,n   з максіморою  1

max ,n   

 

 

 

Рисунок 2.28 - Комбінаторний закон керування (проекція максімори на 

площину параметрів керування 

 

 



 

Рисунок 2.29 - Окремий випадок комбінаторного закону з параметром 

                                     регулювання  n1 

 

 

Рисунок 2.30 - Окремий випадок комбінаторного закону з параметроv 

регулювання  α 

 

Таким чином, визначення енергетичних показників гідротурбін за 

довільних значень витрат води та частоти обертання може бути ефективно 

реалізоване з використанням сплайн-функцій для апроксимації нелінійних  

гідромеханічних  характеристик. Реалізація розроблених алгоритмів 

апроксимації характеристик та побудови законів керування гідротурбіною 



для забезпечення її максимальної енергетичної ефективності за змінних 

витрат води може бути здійснена в пакеті прикладних програм для числового 

аналізу, зокрема Matlab. Цей пакет дозволяє програмувати роботу з 

математичними матрицями та алгоритмами, графічними зображеннями, 

тощо. Вихідна інформація стосовно гідромеханічних характеристик може 

бути задана у векторному або матричному вигляді, для чого генерується 

відповідний код програми. За допомогою штатних програмних команд можна 

будувати тривимірні графіки двопараметричних поверхонь, обертати і 

змінювати розмір та колір графічних зображень, зробити проекцію кривої 

максімору на будь яку площину для визначення відповідного закону 

керування. 

Комбінаторний закон керування являє собою функціональну 

залежність між частотою обертання та кутом повороту лопатей гідротурбіни 

за змінних витрат води для досягнення найбільшої енергетичної 

ефективності процесу перетворення гідроенергетичного потенціалу водотоку 

в механічну енергію обертового руху турбіни.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема 2.4 Динамічні режими роботи гідротурбін. 

 

 До основних видів динамічних режимів роботи і перехідних процесів 

гідроагрегатів, що визначаються умовами експлуатації, можна віднести: 

 пуск, синхронізація, ввімкнення в електросистему; 

 зміна навантаження ; 

 зупинка;розгін гідроагрегата за миттєвого скидання навантаження, 

 зумовленого  

 виникненням коротких  замикань в електросистемі, або від 'єднанні 

енератора від електросиcтеми;  

 перехід в режим синхронного компенсатора із зупинкою потоку води. 

 Пуск агрегату характеризує процес виведення його зі стану спокою до 

обертального руху з наступною синхронізацією і ввімкненням генератора до 

електросистеми. Пуск здійснюється в результаті відкриття напрямного 

апарату до значення відкриття холостого ходу, що зумовлює збільшення 

витрат води через турбіну і виникнення обертового моменту. Турбіна почне 

обертатись і після досягнення номінальних обертів її момент буде 

дорівнювати моменту механічних втрат в підшипниках та вентиляційних від 

обертових частин гідроагрегату. Після ввімкнення і синхронізації генератора 

з електросистемою здійснюється його навантаження подальшою зміною 

відкриття напрямного апарату. 

 Зупинка гідроагрегату, запобігання розгону та перехід в режим 

синхронного компенсатора здійснюється шляхом зменшення відкриття 

напрямного апарату.  

 Для поворотно-лопатевої конструкції турбіни необхідно здійснювати 

зміну як відкриття напрямного апарату, так і кута повороту лопатей робочого 

колеса. В разі використання ковшової турбіни здійснюється зміна положення 

регулювальної голки. 

 Зміна положення зазначених регулювальних елементів різних 

конструктивних типів турбін здійснюється механізмами керування, що 

функціонують в складі систем автоматичного регулювання на основі 

гідроприводу, електрогідроприводу або електромеханічного приводу.  

Автоматичне керування гідроагрегатом реалізується комплексом технічних 

засобів без участі обслуговуючого персоналу з дотриманням необхідних 

значень параметрів відповідно до оптимального ходу технологічного 

процесу. Різновидом автоматичного керування є автоматичне регулювання, 



під яким розуміють процес автоматичної підтримки якого-небудь параметра 

на заданому рівні або зміну його за визначеним законом. Автоматичне 

регулювання здійснюється спеціальним пристроєм – автоматичним 

регулятором. Регулятор вимірює регульовану величину і при її відхиленні від 

розрахункового значення змінює процес роботи об’єкта керування таким 

чином, щоб виконувався заданий алгоритм функціонування. Автоматична 

система, що складається з регулятора й об’єкта керування, називається  

системою автоматичного регулювання (САР). 

Будь-яка функціональна схема САР за відхиленням включає в себе 

об'єкт керування – ОУ з вихідною регульованою величиною х(t) і 

збурювальним впливом f; пристрій керування – ПУ, що забезпечує із заданою 

точністю стабілізацію вихідної величини х, тобто x(t)=const; задавальний 

пристрій – ЗП, що забезпечує необхідне значення g0; зворотний зв'язок – ЗЗ; 

порівнювально-підсумовуючий пристрій – ППП (див. рис. 2.31). 

 

 

Рисунок 2.31 – Узагальнене представлення функціональної схеми САР 

 У таких системах відбувається безперервне порівняння вхідного 

сигналу керування і переміщення вихідної ланки. Утворений при цьому 

сигнал неузгодженості (різниця) в процесі роботи поступово зменшується. 

Коли ця різниця стає рівною нулю, переміщення вихідної ланки 

припиняється. При цьому вважається, що привід виконав свою функцію: його 

вихідна ланка перемістилося у відповідності зі значенням керуючого 

сигналу. 

 Для регулювання гідротурбін часто використовуються САР на основі 

гідроприводу, який характеризується низкою істотних переваг, до яких у 

першу чергу належать: 

 можливість одержання великих сил та обертальних моментів при 

порівняно малих розмірах та масі гідродвигунів; 

 передача великих потужностей при малій масі гідроприводу; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD


 плавність рухів вихідних ланок; 

 можливість безступінчастого регулювання швидкості у широкому 

діапазоні; 

 мала інерційність; 

 простота керування та автоматизації; 

 висока експлуатаційна надійність та стійкість до перевантажень; 

 простота реалізації основних видів рухів: обертального, зворотно-

поступального і зворотно-поворотного. 

 За принципом дії гідроприводи поділяються на об’ємні та 

гідродинамічні. Функціонування об'ємного гідроприводу засновано на 

практичній нестисливості рідини та передачі тиску за законом Паскаля.  У 

динамічному гідроприводі крутний момент передається з ведучого вала на 

ведений за рахунок кінетичної енергії рідини. Для регулювання гідротурбін 

застосовується в основному об'ємний гідропривод, схема якого наведена на 

рис.2.32 і містить практично всі основні елементи.   

 

Рисунок 2.32 – Схема об’ємного гідроприводу 

 На вхідному валу приводу 5.1 механічна енергія характеризується 

моментом М і кутовою швидкістю ω. Перше перетворення енергії 

здійснюється в даній схемі кривошипно-шатунним механізмом (позиції 5.1, 

5.2, 5.3), на виході якого розвивається сила F1, прикладена до поршня 4.3, 

який переміщується зі швидкістю υ1. Якщо напрям переміщення поршня 4.3 

відповідає стрілці, то рідина 4.1, яка знаходиться в циліндрі 4.2, витискується 

поршнем 4.3 через клапан 6 і трубопровід 7 в циліндр 8.2, примушуючи 



поршень 8.1 переміщуватися вгору, тобто у напрямку, вказаному стрілкою Б. 

При цьому механізм, який складається з циліндра 4.2 і поршня 4.3, 

перетворює механічну енергію (F1, υ1) на гідравлічну (тиск р1, подача Q), а в 

пристрої, який складається із циліндра 8.2 і поршня 8.1, відбувається 

перетворення гідравлічної енергії на механічну енергію поступального руху 

на виході ( силу F2 і швидкість υ2). Наявність, в даному випадку, на вході 

гідроприводу кривошипно-шатунного механізму не є обов’язковою ( на разі 

застосування  насосу шестеренного типу він відсутній - рис.2.33).  

 

Рисунок 2.33 - Зовнішній вигляд гідроприводу з шестеренним насосом 

та первинним електродвигуном 

Якщо порівнювально-підсумовуючий пристрій (ППП) реалізовано на 

електронному, електромагнітному або електромашинному підсилювачі, то 

будемо мати електрогідравлічну САР. На сьогодні вже розроблені 

електромеханічні циліндри для керування відкриттям напрямного апарату 

гідротурбін (рис.2.34). Фото елементів конструкції привода напрямного 

апарату наведено на рис. 2.35. 



 

Рисунок 2.34 - Електромеханічна САР відкриття напрямного апарату 

 

Рисунок 2.35 - Конструкція приводу напрямного апарату 

Ресурс електроциліндрів становить до мільйона циклів повного ходу 

штока, що відповідає терміну служби не менше 30 років. Використання 

електромеханічних приводів дає можливість повністю відмовитися від 

застосування гідравлічного масла і судин під тиском. Дубльоване виконання 

електроциліндрів і ланцюгів управління зберігає повноцінне функціонування 

гідравлічної турбіни навіть в разі відмови одного з електродвигунів. 

Застосування спеціалізованого автономного джерела електроенергії дозволяє 

здійснювати повний контроль турбіни в разі втрати штатного 

електропостачання.  Монтаж, налагодження та введення в експлуатацію 



електроприводу проводяться протягом кілька днів. Регламентне технічне 

обслуговування виконується 1 раз в 2-3 роки і займає  біля 3-4 годин. 

Досяжні технічні показники складають: номінальне зусилля - 320 кН, 

номінальний хід штока - 500 мм, максимальна лінійна швидкість 

переміщення штока - 300 мм/с, точність позиціонування переміщень штока - 

0,1% . 

 Доцільно зазначити, що для поворотно-лопатевих, високонапірних 

радіально-осьових та ківшевих турбін застосовується подвійне регулювання 

витратами води. За подвійного регулювання відбувається одночасне і 

узгоджене переміщення двох регулювальних органів. В поворотно-лопатевих 

турбінах кожному значенню відкриття напрямного апарата повинно 

відповідати конкретне значення кута повороту лопатей робочого колеса, яке 

забезпечує досягнення максимального значення к.к.д. турбіни за зміни 

напору, або навантаження. Подвійне регулювання витрат води у 

високонапірних радіально-осьових гідротурбінах застосовується для 

зменшення тиску при закритті напрямного апарату шляхом відводу частини 

води з робочої камери через відповідний клапан холостого випуску. В 

ківшевих гідротурбінах також застосовуються клапани холостого випуску, 

або відхилення струменя води від лопаток, узгоджені з положенням 

регулювальної голки. В результаті досягається швидка зміна потужності 

турбіни за повільної зміни швидкості води і тиску в напірному трубопроводі 

та малої зміни частоти обертання в процесі регулювання (рис.2.36).  

 

Рисунок 2.36 - Зміна частоти обертання в процесі регулювання потужності 



Тема 2.5  Квазістаціонарні режими роботи керованих  генераторів 

                 за змінної частоти обертання 

 

За результатами досліджень функціонування блоків ГЕС та ГАЕС зі 

змінною частотою обертання було встановлено, що практично для всіх типів 

гідромашин у діапазоні зміни напорів Н від 0,5 до 1,5 номінальних (Нном ) 

існує можливість підвищення їх енергетичної ефективності. Аналіз режимів 

роботи нерегульованих пропелерних турбін малої потужності, встановлених 

на мікро- і мініГЕС, показав, що при значних коливаннях навантаження 

робота зі змінною частотою обертання навіть за сталого напору може дати 

значне поліпшення економічних показників. Енергетична ефективність 

досягається завдяки підвищенню коефіцієнту корисної дії гідротурбіни за 

змінних навантажень і напорів в результаті відповідної зміни частоти 

обертання.  

Один з варіантів реалізації електромеханічне перетворення енергії 

гідроенергетичних ресурсів при змінній частоті обертання гідроагрегатів ГЕС 

та ГАЕС, що функціонують в складі електроенергетичних систем, полягає в 

застосуванні асинхронізованих електричних машин (АСМ). Асинхронізована 

синхронна електрична машина являє собою електромеханічний комплекс, 

який складається із самої асинхронної електричної машини із трифазною 

обмоткою на статорі і дво- або трифазною обмоткою на роторі та системи 

автоматичного управління. Функціональна схема АСМ з системою керування 

наведена на рис.2.37, де позначено: АМ - асинхронна машина, РШ - 

регулятор швидкості, РМ - регулятор моменту, БРС - блок регуляторів 

струму, xy/abc - перетворювач трифазної системи координат abc до 

двофазної xy. Позначення на схемі струмів (i), потокозчеплень (ψ) та кута 

положення ротора (γR) зроблено відповідно до взаємного положення 

координат наведеного на рис.2.38, де координата у збігається з вектором 

напруги живлення статора (Us), а вісь х є перпендикулярною до вектора цієї 

напруги.  Змінюючи амплітуди і фази напруг, підведених до обмоток ротора 

АМ від статичних перетворювачів, можна змінювати величину і кутове 

положення магнітного поля ротора відносно статора. При частоті, підведеній 

до обмоток від перетворювачів, рівній частоті ковзання ротора, результуюче 

поле ротора буде обертатися щодо статора із синхронною швидкістю, 

індуктуючи ЕРС із частотою мережі. 



 
 

Рисунок 2.37 - Функціональна схема АСМ 

 

 

 

 
Рисунок 2.38 - Трифазні та двофазна системи координат 

 

Реалізація технології використання змінної частоти обертання 

гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС в Україні не має принципових технічних 

обмежень, так як в країні накопичений унікальний досвід розробки, 



виготовлення та успішної експлуатації двох потужних асинхронізованих 

синхронних турбогенераторів потужністю 200 МВт з двофазною обмоткою 

ротора,  виготовлених НВО «Електроважмаш» (м.Харків) та встановлених на 

Бурштинській ТЕС Львівенерго (перший-в 1985 р., другий-в 1991р.). 

Успішна експлуатація цих асинхронізованних турбогенераторів підтвердили 

їх високу ефективність. Генератор стійко працює у режимах видавання і 

глибокого споживання реактивної потужності у всьому діапазоні можливого 

навантаження, а також у некерованому асинхронному режимі із замкненими 

накоротко обмотками ротора. Японськими фірмами Toshiba і Hitachi 

створено на сьогодні АСМ потужністю 400 і 360 МВ*А, що 

використовуються на ГАЕС.  

На сьогодні істотно змінились роль і режими роботи сучасних ГЕС та 

ГАЕС в складі електросистеми. Крім участі в покритті пікової частини 

добового графіка навантажень і заповненні його провалів, що раніше було 

основним призначенням, тепер додається регулювання і підтримка на 

заданому рівні стандартних величин частоти і напруги в системі, а також 

збереження постійної готовності до швидкого набору і несення активного і 

реактивного навантажень з високим ступенем експлуатаційної надійності, 

тобто виконання ролі швидкодіючого резерву потужності. Тому застосування 

змінної частоти обертання гідроагрегатів з використанням АСМ в найбільшій 

мірі відповідає сучасним вимогам електросистеми до функціонування ГЕС і 

ГАЕС, та надає принципової можливості для підвищення ефективності 

електромеханічного перетворення гідроенергетичних ресурсів. Також 

необхідно відмітити можливість реалізації керованого плавного безударного 

пуску АСМ. 

Переваги АСМ повною мірою можуть бути реалізовані завдяки 

векторним принципам управління.  Сучасний рівень силової електроніки та 

мікропроцесорної техніки дозволяє створити перетворювачі частоти, що 

забезпечують двонаправлений потік енергії та розробити сучасні матричні 

перетворювачі частоти. Важливим фактором, що визначає можливість 

реалізації високих регулювальних властивостей АСМ, є освоєння виробництва 

цифрових процесорів й регуляторів, на основі яких можуть бути створені 

швидкодіючі системи регулювання АСМ. 

 Інший варіант реалізації електромеханічного перетворення енергії 

гідроенергетичних ресурсів при змінній частоті обертання гідроагрегатів за 

умови функціонування на автономне навантаження полягає в застосуванні 



синхронних електричних генераторів (СГ) різних конструктивних схем 

(явнополюсні, неявнополюсні, індукторні, з постійними магнітами, інші) 

сумісно зі статичним перетворювачем частоти (СПЧ). За малих значень 

потужності навантаження застосовуються, в більшості випадків, СПЧ в 

складі керованого випрямляча та автономного інвертора (перетворювачі з 

ланкою постійного струму), номенклатура виробництва яких досить 

різноманітна. Для більших значень потужності навантаження застосовуються 

так звані безпосередні статичні перетворювачі частоти (БСПЧ), принципові 

електричні схеми яких для однофазного (рис.2.39) та трифазного 

навантаження (рис.2.40, рис.2.41) наведені нижче, де використані наступні 

позначення: eA, eB, eC - електрорушійні сили фаз генератора; iA, iB, iC, iН - фазні 

струми генератора та струм навантаження; xH, RH, xk - індуктивний і активний 

опори навантаження та індуктивний опір фази генератора в контурі комутації 

вентилів; B - керовані вентилі. 

 
Рисунок 2.39 - Електрична променева схема БСПЧ для однофазного 

навантаження 



 

Рисунок 2.40 - Електрична променева схема БСПЧ для трифазного 

навантаження 

 

 

 
Рисунок 2.41 - Електрична мостова схема БСПЧ для трифазного 

навантаження 



 Зазвичай, керовані генератори за змінної частоти обертання призначені 

для забезпечення навантаження електроживленням зі стабільною частотою 

напруги. За цих умов потужність генератора в довготривалому режимі 

роботи повинна бути більшою за потужність навантаження. Відповідно і 

маса генератора збільшується в порівнянні з випадком стабільної частоти 

обертання. В кожному конкретному випадку застосування в залежності від 

діапазону зміни частоти обертання і режиму функціонування (паралельно з 

електросистемою, автономне навантаження) потужність і маса керованого 

генератора визначаються в результаті проектно-конструкторських 

розрахунків. Проте орієнтовні значення показників можуть бути оцінені за 

виразами: 

  РГ = 1.5 РН ;       GГ
*  = GГ(nnom)  (nmax  / nmin)

1/2                      (2,22) 

де: РГ, РН  - потужність генератора та навантаження; GГ -маса генератора за 

номінальних обертів;  n - оберти. 

 Регулювальні властивості та оптимальні параметри керованих 

генераторів визначаються в першу чергу діапазоном зміни частоти обертання  

та номінальним значення частоти генерування електроенергії, що 

знаходиться в діапазоні 200-2400 Гц. Найбільшого розповсюдження набуло 

застосування частоти генерації 400 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.6 Динамічні режими роботи генераторів гідроагрегатів 

 

 Динамічні параметри та показники синхронних генераторів розглянемо 

на прикладі раптового короткого замикання (к.з.). В перший момент к.з. 

виникає перехідний процес, який супроводжується протіканням великих 

струмів, що в кілька разів перевищують номінальне значення. Ці струми 

викликають значні електродинамічні зусилля, які можуть привести до 

пошкодження обмотки та руйнування ізоляції. 

 Електромагнітні процеси, які мають місце при раптовому к.з. під час 

роботи з навантаженням мало відрізняються від випадку, коли раптове к.з. 

трапилось під час роботи на холостому ході (х.х.). Тому розглянемо 

перехідний процес при початкових умовах, що відповідають режиму х.х., 

тобто t=0, струм іа(t)=іа(0)=0. Диференційне рівняння, яким описується 

контур обмотки якоря при раптовому к.з., наступне: 

    –dΨ(t)/dt = i(t)Ra,                                                  (2.23) 

де Ψ –потокозчеплення обмотки якоря.  

 При Xa>> Ra можна прийняти Ra→ 0, звідки:  

           dΨ(t)/dt= 0,  Ψ(t) = const.                                           (2.24) 

 Отже, раптове к.з. можна розглядати на основі принципу постійного 

потокозчеплення. Згідно з цим принципом після виникнення к.з. в обмотках 

ротора (демпферній та збудження) виникають додаткові струми, які 

запобігають проникненню потоку реакції якоря в ротор. Розподіл струмів по 

обмотках та їх магнітні потоки в перший момент після виникнення к.з. 

наведено на електромагнітній схемі машини та її еквівалентній електричній 

схемі на рис.2.42.  

 

 



 
 

Рисунок 2.42 - Синхронна машина при раптовому к.з. в перший момент часу: 

а) електромагнітна схема;  б) схема заміщення) 

 

 Так як обмотки на роторі володіють активним опором, то з плином 

часу додаткові струми в обмотках будуть зменшуватись відповідно до їх 

сталих часу, які дорівнюють: 

    Тд=Lд/Rд,         Tf=Lf/Rf,                                         (2.25)     

де: Lд, Rд–індуктивність та активний опір демпферної обмотки; Lf, Rf–

індуктивність та активний опір обмотки збудження. 

 Значення Тд  набагато менше Tf , тому додатковий струм в демпферній 

обмотці зменшується набагато швидше, ніж в обмотці збудження. Такий стан 

генератора, при якому постійне потокозчеплення підтримується з 

урахуванням додаткового струму в демпферній обмотці та обмотці 

збудження, характеризується надперехідним опором машини Xd
II . Якщо з 

плином часу додатковий струм існує лише в обмотці збудження, то такий 

стан генератора характеризується перехідним опором машини Xd
I.  

 Наявність додаткових струмів в обмотках ротора означає зменшення 

вхідного опору синхронної машини, тому надперехідний опір є найменшим 

порівняно з наступними етапами протікання перехідного процесу. Згідно 

схеми заміщення надперехідний опір визначається за виразом: 

                                                         (2.26) 

де Хσf та Хσуд – індуктивні опори розсіювання обмотки збудження та 

демпферної обмотки відповідно. 

 Розподіл струмів, магнітних потоків та схема заміщення машини, що 

відповідають перехідному опору, наведені на рис.2.43.  



 

Рисунок 2.43 - Синхронна машина при раптовому к.з. в другий момент часу:  

                         а) електромагнітна схема; б) схема заміщення 

 

Перехідний опір визначається за виразом:  

                                                                     (2.27) 

 По закінченню перехідного процесу наступає усталений режим 

короткого замикання. Розподіл струмів, магнітних потоків та схема 

заміщення машини, що відповідають усталеному режиму к.з., наведені на 

рис.2.44. 

 

Рисунок 2.44  Синхронна машина в усталеному режимі к.з. 

а) електромагнітна схема, б) схема заміщення 

 

 При раптовому к.з. в обмотках якоря виникають значні струми, які 

можна представити періодичною та аперіодичною складовими  (рис.2.45). 



 

Рисунок 2.45 – Струм фази А обмотки якоря при раптовому к.з. (iкА) 

 Періодичні складові фазних струмів (iкпА) створюють обертове магнітне 

поле, яке нерухоме відносно ротора. Аперіодичні складові (iкаА) створюють 

нерухоме магнітне поле відносно обмоток якоря, яке наводить в обмотках 

ротора змінні струми з частотою мережі. Початкове значення аперіодичної 

складової струму якоря залежить від моменту виникнення к.з. Найбільше 

миттєве значення струму к.з. називається ударним значенням (Іуд). Згідно 

технічних умов на виготовлення генератора він повинен витримувати без 

пошкоджень раптове к.з. в режимі холостого ходу. За цих умов ударне 

значення струму обчислюється наступним чином:  

                                                                             (2.28) 

  В наведеній формулі коефіцієнт 1,8 враховує затухання аперіодичної 

складової струму в початковий період перехідного процесу, а коефіцієнт 1,05 

приймається для врахування допустимого завищення номінальної напруги на 

5%. Значення ударного струму визначається надперехідним опором 

генератора і може перевищує амплітуду номінального струму в 15-8 разів.  

 Теплова дія струмів к.з. не являє собою для генератора особливої 

небезпеки, тому що вони досить швидко загасають і, крім того, релейний 

захист відключає ділянку мережі, де відбулося коротке замикання. Проте 

небезпечні електродинамічні зусилля, що пропорційні квадратові струму і 

діють на лобові частини обмоток. Ці зусилля прагнуть відігнути лобові 

частини обмотки статора до більшого діаметра, ближче до торцевої поверхні 

сердечника якоря. Крім того, такі зусилля діють також між котушковими 



групами різних фаз. Циклічні деформації лобових частин, особливо перегини 

при виході з паза, можуть викликати ушкодження ізоляції і її пробій. 

 Аналогічні  динамічні процеси відбуваються і за раптової зміни 

навантаження, але в даному випадку реакція якоря виникає в поздовжній і 

поперековій вісі. Так як в конструкції синхронного генератора відсутня 

обмотка збудження в поперековій осі, то схема заміщення для визначення 

надперехідного і перехідного опору в поперековій осі приймає вид, 

показаний на рис.2.46.  

                             

Рисунок 2.46 - Схема заміщення синхронного генератора в поперековій осі 

за раптової зміни навантаження 

 

 В  керованих синхронних генераторах, що функціонують разом з СПЧ, 

при комутації двох фаз одночасно відкриті два однополярні вентилі, 

внаслідок чого ці фази деякий час замкнені накоротко і комутація струму 

здійснюється під дією результуючої електрорушійної сили двох фаз. Так як 

тривалість комутації вентилів незначна, то перебіг електромагнітних 

процесів в генераторі відбувається аналогічно початковому етапу раптового 

двофазного к.з. Значення комутаційного індуктивного опору Хк  

розраховується за виразом: 

                                      Хк  = 0,25(3Xd
11

d  +Xq
11).                                         (2.29) 

 В генераторах подвійного живлення перебіг електромагнітних процесів 

в динамічних режимах роботи розраховується згідно теоретичних положень 

асинхронних машин. 

 Доцільно зазначити, що на сьогодні дослідження динамічних режимів 

зазначених типів генераторів може бути виконано в пакеті прикладних 

програм математичних обчислень та аналізу систем керування Matlab-

Simulink, де розроблені відповідні математичні моделі і методи їх розв'язку. 

 Керування динамічними процесами в електромеханічних системах 

полягає у вирішенні задач управління положенням ротора генератора 

(двигуна), його швидкістю обертання і моментом відповідно до 

технологічних вимог. Для сучасних електроприводів застосовують два 



найбільш поширених методи управління: векторне і скалярне управління. 

Скалярне управління будується на зміні частоти, а також таких параметрів як 

магнітний потік, напруга, струм і магнітний потік. Йому притаманна 

складність реалізації необхідних законів регулювання швидкості і моменту в 

умовах динамічного режиму. Крім того, при скалярному управлінні відсутня 

можливість одночасного регулювання як швидкості, так і моменту і виникає 

необхідність вибирати найбільш важливу для технологічного процесу 

складову.  

 Векторний спосіб управління дозволяє вирішувати ці проблеми. Повне 

управління двигуном як у статиці, так і в динаміці забезпечується завдяки 

регулюванню не тільки амплітудних значень змінних, але і за рахунок 

регулювання кутів між їх векторами. В сучасних електроприводах 

математична модель генератора (двигуна), яка дозволяє розраховувати 

швидкість обертання валу і момент на валу, являє собою складову системи 

управління. При цьому для управління необхідні лише датчики фазних 

струмів, що надає можливості реалізації практично безінерційного і 

незалежного регулювання як швидкості обертання валу, так і моменту на 

валу. До недоліків векторного управління можна віднести велику 

обчислювальну складність, необхідність в знанні більшого числа параметрів 

електромеханічної системи; застосування лише для одного 

електромеханічного перетворювача (зокрема, електромашини подвійного 

живлення).  

 Основним елементом у сучасних системах управління є 

мікроконтролер, або цифровий сигнальний процесор (DSP). Використання 

DSP при побудові системи управління обгрунтовується необхідністю 

виконувати великий обсяг обчислень для реалізації векторного керування. 

Системи управління можуть бути як однопроцесорними, так і 

багатопроцесорними. Однопроцесорні системи мають меншу швидкодію і 

об'єм пам'яті, але апаратна реалізація однопроцесорних систем простіше, 

тому доцільно їх застосування для вирішення завдань управління низького 

ступеня складності. 

 На сьогодні значного поширення набуває використання для управління 

двох процесорів. Мікроконтролер, який виступає в якості першого 

процесора, реалізує функції перетворювача, такі як зняття даних з датчиків, 

виконання алгоритмів управління та ін. А другий процесор відповідає за 

зв'язок системи з оператором і забезпечення експлуатації оператором 



механізмів управління системою. Використання такої системи дозволяє 

підвищити швидкодію завдяки розподілу функцій між двома процесорами, 

спростити розробку програмного забезпечення і застосовувати єдиний 

інтерфейс для зв'язків пульта управління і системи автоматизації з 

центральним контролером. 
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